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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинският план за развитие на Община Русе 2014 - 2020 г. е част от общата 

система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие 

(установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за 

регионално развитие). Той е приет от Общински съвет – Русе с решение №755, 

Протокол №30/17.10.2013 г. Стратегическият документ определя средносрочните цели 

и приоритети за развитие, които отчитат специфичните характеристики и потенциала 

на Община Русе. 

С решение на Общински съвет – Русе №601, Протокол №24/20.07.2017 г., е 

одобрена Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за 

периода 2014-2020 г. и е дадено съгласие да бъде изготвен Актуализиран документ за 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., 

съгласно направените изводи и препоръки. 

Съгласно чл. 35 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на Общинския план за развитие. С решение на Общински съвет – Русе 

№706, Протокол №28/14.12.2017 г., е одобрен Актуализиран документ за 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. 

Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се организира 

от кмета на Общината, а орган за наблюдение е Общинският съвет. То се извършва с 

цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие на 

територията на община Русе. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и 

приоритетите за развитие, които дават отговор доколко ефективно и ефикасно е 

въздействието на Плана за постигането на стратегическите цели и желаната визия; 

доколко устойчиви са тези резултати и каква добавена стойност са донесли в 

обществен интерес. Изпълнението се отчита чрез годишни доклади на основата на 

данните от системата за наблюдение и оценка.  

На основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91 от 

Правилника за прилагане на ЗРР, кметът на общината представя годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от 

Общинския съвет, като срокът за изготвяне и внасяне за обсъждане и одобряване е до 

31-и март на всяка следваща година. Копие от годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на Плана се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 

7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. Настоящият Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. е разработен на 

база на действащото национално законодателство за регионално развитие. 
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Годишният доклад за наблюдение на изпълнението за 2017 г. е изготвен 

съгласно приетите приоритети и мерки в Актуализиран документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. и на основание 

чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР. Той съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 

Община Русе за периода 2017-2020 г. въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от Община Русе с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., в т. ч.: 

а) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Актуализирания 

документ за изпълнение на Общинския план за развитие през съответната година, 

както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

б) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение Общинския план за развитие 

на Община Русе за периода 2017-2020 г.; 

в) мерките за постигане на необходимото съответствие на Актуализирания 

документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 

2017-2020 г. със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината; 

г) мерки за прилагане принципа на партньорство; 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2017 Г. 

 

Русе е сред лидерите по икономическо развитие в страната, сочат едни от 

основните акценти на годишното изследване за 2017 г. "Регионални профили: 

показатели на развитие" на Института за пазарна икономика.  

Водеща за икономиката е преработващата промишленост, като значителната 

част от икономическата дейност и инвестициите са съсредоточени в община Русе, сочат 

данните за Икономически център - Русе. Пазарът на труда постепенно се възстановява, 

но броят на наетите не е достигнал предкризисните нива, като заплатите изостават от 

средните за страната. Образователната структура на местното население е относително 

благоприятна. 

 Доходи и условия на живот 

През 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за област Русе възлиза на 2 247 

млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП за областта е 1 149 млн. евро, като 

БВП на човек от населението се равнява на 5 068 евро. По окончателни данни, 

произведеният БВП за област Русе през 2015 г. възлиза на 2 247 млн. лева по текущи 

цени, като текущият обем надхвърля с 1,3% създадения за областта през 2014 година. 

Делът на БВП за област Русе е 2,5% в общо произведения за страната през 2015 година. 

На човек от населението се падат 9 912 лв. от стойностния обем на показателя при 9 

694 лв. през 2014 година. Преизчислен в евро, БВП за областта е 1 149 млн. евро, като 

на човек се падат 5 068 евро. 

Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност 

(БДС) за областта през 2015 г. възлиза на 1 942 млн. лв. по текущи цени, което 

представлява 2,5% от общо генерираната добавена стойност за страната. 

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката в 

област Русе намалява спрямо равнището си от 2014 г. с 0,9% и е 6,7%. Индустриалният 

сектор повишава относителната си тежест в добавената стойност на икономиката с 0.6 

процентни пункта през 2015 г. спрямо предходната година и достига 35,5%. Делът на 

добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 57,8%, което 

е с 0,3 процентни пункта повече от 2014 година.  

Заплатите в област Русе също нарастват непрекъснато, достигайки 8 563 лв. 

годишно при 12 535 лв. за страната през 2015 г. След като през 2013 и 2014 г. доходите 

на лице от домакинството за първи път от 15 години са под средните за страната, през 

2015 и 2016 г. Русе отново е сред областите с по-високи от средните доходи, въпреки 

че разликата е малка – 5 263 лв. годишно в област Русе при 5 167 лв. за страната. 
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През 2015 г. делът на хората, живеещи с материални лишения в областта, 

намалява, а този на хората, живеещи под националната линия на бедност, се повишава 

значително, но и при двата индикатора стойностите са около средните за страната. 

 Пазар на труда 

Икономическата активност в областта се повишава значително и през 2016 г., 

като вече приближава средната за България – 66,8% при 68,7% за страната. 

Увеличаването на активността на трудоспособното население води едновременно до 

повишаване на заетостта и намаляване на безработицата, но докато безработицата 

вече за четвърта поредна година е по-ниска от средната, заетостта не успява да навакса 

разликата и остава по-малка. През 2016 г. коефициентът на заетост в област Русе е 

62,2% при 63,4% за страната, а коефициентът на безработица – 7,0% при 7,7% за 

страната. 

Образователната структура на населението на възраст 25–64 години в областта 

се подобрява през последните години и през 2016 г. е подобна на тази в страната. 

Същевременно, коефициентът на демографско заместване остава нисък – 55,1% при 

62,8% за страната.  

 Инвестиции 

Инвестиционната активност в областта като цяло се повишава, но остава под 

средната за страната. Броят на нефинансовите предприятия се увеличава до 50 на 1 000 

души от населението при 55 на 1 000 души за страната през 2015 г. Разходите за 

придобиване на ДМА също нарастват, достигайки 2 227 лв./човек при 2 973 лв./човек 

средно за страната. Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от 

нефинансовия сектор в област Русе към 31 декември 2015 г. възлизат на 337 млн. евро, 

което е с 12,6 на сто по-малко в сравнение с предходната година.  

По размер на чуждестранните инвестиции областта заема девето място в 

страната. В Русенско най-голяма е стойността на направените чужди вложения в 

промишлените предприятия - 284,5 млн. евро. В сектора на услугите /търговия, ремонт 

на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и 

ресторантьорство/ са инвестирани 35,9 млн. евро. Най-много вложения са направени в 

предприятията в община Русе, а към края на 2015 г. е регистрирано участието на 

чуждестранни инвеститори от 38 страни в икономиката на област Русе.  

Над 80% от всички преки чуждестранни инвестиции са насочени към 

индустрията. Сред ключовите инвеститори се нареждат френският производител на 

алуминиеви части за автомобили "Монтюпе" и немският производител на 

автомобилни заключващи системи "Витте Аутомотив България". Спадът в индустрията е 

компенсиран от по-висока инвестиционна активност в строителството, търговията, 

транспорта и хотелиерството. През 2016 г. в Русе открива врати ново депо в 

специализирания завод за ремонт на локомотиви на "Експрес Сервиз" ООД. 
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Докладът на Световната банка "Правене на бизнес в Европейския съюз 2017: 

България, Унгария и Румъния" представя Русе като образец за ефективност при 

регистриране на собственост и при изпълнението на договори. Русе е единственият 

град в България, в който разноските за получаване на разрешително за строеж са под 

средните за ЕС. 

 Инфраструктура 

Русе е един от основните логистични центрове в страната и гъстотата на пътната 

и железопътната мрежа е по-висока от средната за страната. По-голям е и делът на 

автомагистралите и първокласните пътища – 21,5% през 2015 г. при 18,6% в страната.  

Над 30 инфраструктурни проекта ще се изпълняват едновременно през 

настоящата година в Русе, като 2017 беше годината на голямата подготовка за 

предстоящите ключови проекти. През 2017-а година бе дадено началото на мащабни 

инфраструктурни проекти, променящи изцяло облика на града, като ще превърнат Русе 

в по-удобен, функционален и предпочитан от младите хора за живеене град. Освен 

това, Община Русе насочи усилията си и към подобряване състоянието на 

междублоковите пространства, уличната и тротоарната мрежа, осигуряване на по-

добри възможности за спорт и култура. Над 1 млн. лева са инвестираните средства в 

малките населени места за благоустрояване, ремонт на улици и тротоари в кметствата. 

 Администрация 

Областта продължава да е сред първенците по въвеждане на услуги на "едно 

гише". Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление се 

повишава и остава по-висока от средната за страната. В рамките на областта, като най-

прозрачна отново е оценена Община Русе. Тя e и с най-висок рейтинг според 

резултатите от Втория годишен Индекс на Местната система за почтеност 2017, 

представен от Асоциация "Прозрачност без граници". Резултатите от изследването за 

общината показват наличие на капацитет, който съдейства за активна роля и 

взаимодействие с гражданското общество и управление, което се придържа към 

основните изисквания за публичност и почтеност. Добрите резултати се дължат на 

устойчивия капацитет, добрите практики и ефективното взаимодействие между 

органите на местна власт и местно самоуправление. 

 Демография 

През последните няколко години застаряването в област Русе е по-бързо в 

сравнение с общата тенденция за страната. Така през 2016 г. коефициентът на 

възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към това 

на 0–14 години е 181,2% при 147,1% за страната. Основната причина за по-бързото 

застаряване е ниският естествен прираст в областта. През 2016 г. той остава –8,6‰ при 

–6,0‰ за страната. Механичният прираст пък намалява до –1,1‰ през 2016 г., но 

стойностите му остават в границите от последните 15 години. 
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Делът на градското население в област Русе е сравнително висок – 78% при 73% 

за страната през 2016 г., което е свързано и със запазването на относително висока 

гъстота на населението – 1 727 души/кв. км при 1 548 души/кв. км за страната. 

 Здравеопазване 

Област Русе продължава да е сред областите с най-голям недостиг на лекари и 

през 2016 г. Един общопрактикуващ лекар отговаря средно на 2 128 души от местното 

население (при един на 1 611 души за страната), а на един лекар от водеща 

специалност се падат 609 души (при 530 души за страната). 

По-нисък остава и броят на леглата в болниците спрямо населението, въпреки 

че се повишава за пета поредна година. Броят на леглата в МБАЛ достига 4,4 на 1 000 

души от населението при 5,1 на 1 000 души за страната. 

Въпреки недостига на лекари и сравнително ограничената леглова база в област 

Русе, преминалите за лечение болни се увеличават през последните години и през 

2016 г. за първи път относителният им брой изпреварва средния за страната. 

 Финанси  

В Община Русе са създадени организация и вътрешен контрол на приходите и 

разходите, чрез които се проверяват периодично звената към Общината и 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, има ясно разчетени приоритети 

и стриктна финансова дисциплина, заложени в управленската програма. Това 

допринася за подобряване на ритмичността и срочното изпълнение на приходната и 

разходната част на бюджета, с което се постига балансираното му изпълнение спрямо 

планираните разходни норми; добра събираемост на собствените приходи; 

целесъобразно бюджетиране и разумно изпълнение на разходната част на бюджета;  

реални резултати от реализиране на инвестиционната програма и постигане на високо 

качество на предлаганите услуги. 

За последните седем години първоначално одобрените бюджети на Община 

Русе са били както следва:  

 2011 година – 82 169 215 лв.; 

 2012 година – 79 498 421 лв.; 

 2013 година – 85 515 814 лв.; 

 2014 година – 103 358 318 лв.; 

 2015 година – 97 356 613 лв.; 

 2016 година – 102 286 889 лв.; 

 2017 година – 124 684 755 лв. 

През 2018 г. първоначално одобреният бюджет на Община Русе е в размер на 

134 646 845 лв., което е сериозен ръст в сравнение с предходните години. 

Русе е сред общините с най-добри показатели за финансова стабилност. 

Комплексният анализ на Министерството на финансите относно финансовото 

състояние на общините за третото тримесечие на 2017 г. показва, че Русе е сред 
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общините с най-добри параметри по показателите за финансова самостоятелност и 

устойчивост, инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и 

задължения за разходи.  

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, в контекста 

на изпълнението на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Русе 

2014-2020, продължава изпълнението на проекти, финансирани по оперативни 

програми и други източници.  

През 2017 г. дейността на Община Русе по отношение управлението на проекти, 

финансирани от различни източници, може да бъде представена по следния начин: 

 

 Приключили проекти 

 

Програма Проект Описание 
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"Независим живот в Звено за 

услуги в домашна среда – 

Русе" 

 

Стойност: 

Съгласно Анекс към Договора 

за безвъзмездна финансова 

помощ стойността на проекта 

е:  874 998,80 лв.  

отчетени разходи:  

740 196,16 лв. (предстои 

финално отчитане) 

 

 

 

В резултат на изпълнението на проекта е 

подобрено качеството на живот и на достъпа 

до интегрирани здравни услуги и услуги за 

социално включване на хора, които са в 

частична или пълна невъзможност за 

самообслужване и са в риск от социална 

изолация. Създадени са условия и подкрепа за 

ефективно упражняване правото на независим 

живот на лицата от целевите групи. В периода 

на реализация на проекта са наети 117 лица 

като "Лични асистенти", които полагат грижи 

за 191 потребители, от които 18 са деца. Наети 

са 20 лица като "Домашен помощник", които 

полагат грижи за 60 потребители. Интегрирани 

здравно-социални услуги се предоставяха от 2-

ма рехабилитатори, 2 медицински сестри и 2-

ма психолози. Този вид услуги достигнаха до 

77 потребители, в т.ч. и деца. Осигурен е 

достъп до интегрирани услуги, като са взети 

предвид специфичните потребности на хората 

в неравностойно положение на базата на 

изготвена индивидуална оценка за всяко лице 

от целевата група. Улеснен е достъпът до 

рехабилитационни и здравни услуги. 

Психологическа помощ и подкрепа получиха 

18 от потребителите, в т. ч. 2 деца. 
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Общо 7 реализирани проекта: 

 

- ОУ "Васил Априлов",  гр. 

Русе, проект "Децата по-близо 

до природата"; 

- СУ "Възраждане",  гр. Русе, 

проект "Обичам природата – и 

аз участвам"; 

- ОУ "Отец Паисий", гр. Русе, 

проект "Класна стая на 

открито в ОУ "Отец Паисий", 

гр. Русе; 

 - ДГ "Радост",  гр. Русе, 

проект  "Чиста среда – 

Щастливи деца"; 

- ДГ "Пролет",  гр. Русе, проект 

"Обичам природата – и аз 

участвам"; 

- ДГ  "Слънце",  гр. Русе,  

проект "Обичам природата – и 

аз участвам"; 

- ДГ " Детелина",  гр. Русе, 

проект "Еко информационен 

кабинет". 

 

 

Обща стойност: 

33 622,20 лв. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проектите са извършени дейности, 

свързани с почистване, озеленяване и 

обновяване на дворните пространства; 

оформяне на еко-кътове; изграждане на еко-

пътека; монтиране на пейки с кошчета и 

сенници за обучение и игри на открито; 

активно включване на деца и родители в 

провеждането на практически, игрово-

познавателни ситуации, наблюдения и 

развлечения в естествена природна среда; 

създаване на еко-кът и на еко-информационен 

кабинет. 
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"Кризисен център на 

територията на община Русе 

за жертви на домашно 

насилие и насилие, основано 

на полов признак и 

предоставяне на услуги в 

него" 

 

 

Стойност: 

1 156 138,70 лв. 

 

Проектът се реализира в партньорство със 

Сдружение "Русенска католическа организация 

– Каритас" и цели създаване на кризисен 

център на територията на община Русе и 

намаляване на скритото домашно насилие и 

насилието, основано на полов признак, чрез 

увеличаване и подобряване на услугите за 

подкрепа на жертвите на домашно насилие и 

насилие, основано на полов признак в 

различните му проявления. Основната целева 

група са жени и момичета, претърпели 

домашно насилие и/или насилие, основано на 

полов признак, както и жени с увреждания, 

обект на домашно насилие. Вторичната целева 

група са семействата, близките и наставниците 

на жертвите на домашно насилие и насилие, 

основано на полов признак, медиатори, 

работещи с жертви на домашно насилие и 

насилие основано на полов признак, експерти 

работещи и предоставящи такива услуги, 

Районните полицейски управления, Районната 

прокуратура, Регионалната дирекция социално 

подпомагане. Извършени са строително-

монтажни дейности, осигуряващи помещения 

за 16 потребители.  
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   "Мерки за повишаване на 

енергийната ефективност в 

четири сгради от 

образователната 

инфраструктура на гр. Русе" 

 

 

Стойност: 

818 676,41 лв. 

По проекта за извършени мерки за 

повишаване на енергийната ефективност в 

четири сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Русе, а именно: ОУ 

"Любен Каравелов", СУЕЕ "Св. Константин 

Кирил Философ", ОУ "Никола Обретенов" и ДГ 

"Незабравка 2". Изградени са нови 

отоплителни инсталации в помещенията, в 

които до момента не е имало 

такива;  монтирани са радиатори и 

индивидуални терморегулиращи вентили; 
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изградени са вентилационни инсталации и 

хидравлични модули за независимо 

захранване на отделните клонове на 

вътрешната отоплителна инсталация; 

подменен е неработещ котел с нов водогреен 

газов котел и други. С реализацията на проекта 

Община Русе надгражда постигнатите 

резултати от изпълнението на два приключили 

проекта "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградите на седем училища на 

територията на гр. Русе", финансиран по ОП 

"Регионално развитие" и "Прилагане на мерки 

за енергийна ефективност на обект детска 

градина "Незабравка-2", финансиран по 

Националния доверителен екофонд, в рамките 

на които са изпълнени основни мерки за 

енергийна ефективност – ремонт на покрив, 

подмяна на дограма и полагане на 

топлоизолация. В резултат изпълнението на 

проекта разходите за отоплението на четирите 

сгради бележат спад  между 20 и 40%, а 

емисиите на парникови газове са редуцирани 

чрез въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност. 

 

                                       Обща стойност на приключилите проекти: над 2,7 млн. лв. 

 

 Проекти в процес на реализация 

 

Програма Проект Описание 
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"Техническа помощ за 

Община Русе – Бенефициент 

по Приоритетна ос 1 на ОПРР 

2014-2020 г." 

 

Стойност: 

301 232,70 лв. 

Реализацията на Бюджетната линия ще доведе 

до подпомагане на Община Русе в дейностите 

по управление и изпълнение на 

Инвестиционната ѝ програма за периода до 

2023 г.; ще се направи естествен и логичен 

преход между одобрения Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Русе и 

конкретните проекти, за които ще се предостави 

безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-
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2020 г. 

"Интегрирана система за 

градски транспорт на град 

Русе – 2 етап" 

 

 

Стойност: 

24 344 185,59 лв. 

Проектът предвижда изграждане на пешеходна 

връзка – надлез между кв. "Родина 3" и кв. 

"Чародейка", реконструкция на бул. 

"Придунавски", в участъка от Речна гара до ул. 

"Мостова", изграждане на една нова и ремонт 

на две пасарелки, изграждане на пешеходна 

зона по ул. "Чипровци", рехабилитация и 

реконструкция по ул. "Шипка" в участъка от ул. 

"Чипровци" до бул. "България", реконструкция и 

рехабилитация на пешеходен подлез при 

Математическата гимназия "Баба Тонка", както 

и надграждане на интелигентната транспортна 

система. 
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"Реконструкция и 

рехабилитация на пешеходна 

среда и изграждане на зони 

за обществен отдих" 

 

Стойност: 

16 860 657,16 лв. 

Реализацията на проекта ще доведе до 

реконструкция и рехабилитация на пешеходната 

среда по ул. "Славянска", ул. "Църковна 

независимост", ул. "Райко Даскалов" и ул. "Баба 

Тонка", рехабилитация и изграждане на зона за 

обществен отдих по крайбрежната ивица на гр. 

Русе в района на ж. п. прелеза на Речна гара до 

ул. "Мостова" – Първи етап – Зона Център и зона 

Юг, както и реконструкция и паркоустрояване на 

Розариума в Парка на младежта. 
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"Ремонт, прилагане на мерки 

за енергийна ефективност и 

мерки съгласно Наредба №4 

за достъпна среда на 

Комплекс за социални услуги 

за деца и семейства" 

 

Стойност: 

1 463 794,74 лв. 

В рамките на проекта е предвидено цялостно 

обновяване на Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства в гр. Русе. Ще бъде извършен 

основен ремонт на сградата с внедряване на 

мерки за енергийна ефективност и въвеждане 

на мерки за достъпна среда с цел осигуряване 

на равни условия на хората в неравностойно 

положение. За осигуряване на безопасност при 

евакуация на пребиваващите в сградата ще се 

изгради ново монолитно стоманобетонно 

стълбище. Частично ще бъде извършена 

подмяна на ел., отоплителна и ВиК инсталации. 

В рамките на дворното пространство ще се 

изгради мултифункционално игрище и 

площадки за изнесени уроци на открито. Ще се 

изпълни облагородяване и озеленяване на 

имота, ще се подобри естетическият вид на 

фасадите, техническото състояние на сградата и 

ще се намалят експлоатационните разходи.  

 

"Ремонт на пет общински 

учебни заведения в град Русе, 

включително прилежащите 

им дворни пространства" 

 

 

Стойност: 

12 402 900,66 лв. 

Целта на проекта е да се обнови и модернизира 

общинската образователна инфраструктура, а 

именно:  

- основен ремонт на ДГ "Пинокио-1", ДГ  

"Пинокио-2" и ДГ  "Русалка-2" и прилежащите 

им дворни пространства с внедряване на мерки 

за енергийна ефективност;  

- ремонт на Математическа гимназия "Баба 

Тонка" и СУ "Христо Ботев", в т.ч. изграждане на 

спортни площадки и озеленяване на прилежащи 

дворни пространства. Ще бъде осигурена 

достъпна архитектурна среда, включително за 

хора с увреждания.  
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"Приеми ме 2015"  

(АСП – гр. София е 

бенефициент по проекта, 

Община Русе е партньор) 

 

 

Стойност: 

Този проект допълва и надгражда операция 

"Приеми ме", финансирана по ОПРЧР    

20072013 г., която допринесе за прилагането в 

национален мащаб на нов подход за 

предоставяне на услугата "Приемна грижа", 

както и за разширяване на възможностите за 

развитие на услугата по децентрализиран начин.  
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В края на месец декември 

2017 г. получените средства са 

в размер на 529 726,86 лв. 

 

"Социално включване чрез 

услуги за ранно детско 

развитие" 

 

Стойност: 

588 567,00 лв. 

Проектът ще осигури устойчивост на Центъра за 

социални и образователни услуги, изграден по 

проект "СВЕТИЛНИК", за период от 27 месеца. 

Досегашните услуги за семейства с деца от 3 до 

7 г. ще бъдат продължени в пълен обем и ще 

бъдат надградени с нови, чийто обхват ще бъде 

разширен в 8 детски заведения за 

предучилищно образование. В сградата на 

детска градина "Червената шапчица", филиал 

"СВЕТИЛНИК" и сградата на Комплекса за 

интегрирани социални услуги за деца в гр. Русе 

ще бъдат предоставени безвъзмездно за 

потребителите следните услуги:  педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания; психологическа 

подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на 

родителски умения; индивидуална и групова 

работа с деца и родители, включително и с тези, 

които не са от уязвими групи, с цел посещаване 

на детска градина; здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията; 

допълнителна педагогическа подготовка за 

повишаване на училищната готовност на децата 

за равен старт в училище; пряка работа с децата 

с увреждания и техните семейства. Очаква се да 

бъдат обхванати над 500 семейства и техните 

деца на възраст от 3 до 7 години.  

 

"Разкриване на общностен 

център за предоставяне на 

почасови социални услуги 

"Личен асистент", "Социален 

асистент" и "Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция" в община Русе" 

 

Целта на проекта е да се разширят 

възможностите за подобряване качеството на 

живот на децата и лицата с  увреждания и 

техните семейства, да се повиши мотивацията 

им за независим и самостоятелен начин на 

живот чрез насърчаване на равните 

възможности за заетост и интеграция на пазара 

на труда. Предвидени са  комплексни действия 
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Стойност: 

391 166,00 лв. 

за улесняване достъпа до заетост на уязвими 

групи чрез предоставяне на почасовите услуги 

"Личен асистент" и "Социален асистент", както и 

чрез разкриването на Център за социална 

рехабилитация и интеграция за социална 

подкрепа за хора, които са с частична или пълна 

невъзможност за самообслужване и са в риск от 

изолация. Ще се търсят възможности за 

връщане на пазара на труда на лицата, които 

полагат грижи за близките си с увреждания. 
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"Богатството на различията – 

приобщаващо образование 

за интелигентен растеж" 

 

Стойност: 

500 000,00 лв. 

Проектът е насочен към осигуряване на равен 

достъп до образователната среда на деца от 

етнически и/или маргинализирани групи. 

Основен акцент е поставен върху овладяване на 

българския език, социализация и интеркултурно 

образование на децата в детските градини, 

обект на проекта. Целта е адаптация на децата 

към образователната среда чрез структурирани 

специални външни условия – обучителни 

методи и средства, организационни форми, 

задачи, дидактични игри и др. 
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"Ефективно функциониране                            

на Областен информационен 

център – Русе" 

 

Стойност: 

496 583,90 лв. 

Проектът има за цел да повиши 

информираността на гражданите относно 

възможностите за финансиране, които 

Европейският съюз предоставя през програмен 

период 2014-2020 г. Проектът се явява 

надграждащ на проект "Областен 

информационен център – Русе", изпълняван по 

ОП "Техническа помощ". 
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"Развитие на поречието на 

река Дунав за по-добра 

свързаност на Еврорегион 

Русе-Гюргево с 

Паневропейски транспортен 

коридор №7"  

 

В партньорство между 

Община Русе (водещ 

партньор) и Община Гюргево. 

 

 

Стойност: 

За Община Русе:                    

9 007 299,39 лв.  

 

 

На територията на град Русе се предвижда  

изпълнение на строително-монтажни работи за 

рехабилитация на кейовите стени на пътнически 

терминал Русе – център и подобряване на 

навигационните условия на 3 корабни места, 

намиращи се в участъка на р. Дунав от км 

494.850 до км 495.350. Целта на проекта е 

кейовата стена да се приспособи за използване 

от големи пътнически кораби при ниски и 

високи водни стоежи. За крайбрежната зона на 

пристанище "Пристис" – Русе има разработен и 

одобрен Подробен устройствен план. Планът 

включва и компоненти на пристанищната 

инфраструктура. С рехабилитацията на кейовата 

стена на трите корабни места ще се даде 

възможност за благоустрояване на района като 

паркова зона с предвидените обслужващи 

обекти. На територията на град Гюргево 

проектът предвижда развитие на зоната около 

канал "Св. Георги". 
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"Закриване и рекултивация 

на съществуващо общинско 

депо за битови отпадъци на 

територията на община Русе" 

 

Стойност: 

22 220 855,60 лв. 

 

Реализацията на проекта дава възможност за 

съвременно и безопасно обезвреждане на 

отпадъците и осигурява подобряване 

състоянието на почвите, подземните и 

повърхностните води и атмосферния въздух и по 

този начин намалява рисковете за човешкото 

здраве; постига се съответствие с нормативните 

изисквания за условията за изграждане и 

експлоатацията на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. 
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"Осигуряване на топъл обяд в 

Община Русе – 2016" 

 

Стойност: 

304 000,40 лв. 

 

По проекта е предвидено да получават топъл 

обяд, включително в празничните и почивните 

дни, 110 потребители от различни целеви групи. 

Това са семейства на месечно подпомагане, 

чиито доход е по-нисък от определения 

минимален доход, неосигурени и самотно 

живеещи с децата си, подпомагани по Закона за 

семейни помощи за деца, самотно живеещи 

лица, получаващи минимални пенсии, както и 

скитащи и бездомни хора. Подкрепа по 

Програмата могат да получат лица и семейства, 

инцидентно пострадали от бедствия и аварии 

при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати 

с еднократна помощ по реда на Закона за 

социално подпомагане. 
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"Интегриран подход на 

Община Русе за интеграция 

на ромите и други уязвими 

групи на територията на 

общини от област Русе" 

 

 

Стойност за Община Русе:  

1 517 242,68 лв. 

 

По този проект Община Русе си партнира с други 

общини и организации с цел предлагане на 

интегрирани услуги, съчетаващи облекчен 

достъп на целевите групи до образование и 

здравно-профилактични мерки. Предвидени са 

още услуги, създаващи възможност за 

общностно развитие и обучение на включените 

в проекта експерти (педагогически специалисти, 

лекари и медицински персонал, общински 

служители и др.). Проектът ще обхване млади 

жени, за които има риск да станат жертва на 

трафик с цел сексуална експлоатация и трафик 

на бебета, като е предвидено включването им в 

специализирани програми за превенция. 
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"CIVITAS ECCENTRIC – 

Иновативни решения за 

устойчива мобилност на хора 

в периферните градски 

квартали и товарна логистика 

без вредни емисии в 

градските центрове" 

 

 

Стойност за Община Русе: 

Общата цел на проекта е да демонстрира и 

тества потенциала и възможността за прилагане 

на интегрирани и широкообхватни мерки за 

градско планиране и устойчива мобилност, 

които да повишат качеството на живот на 

жителите в градовете, с фокус върху 

периферните и нововъзникващи квартали и 

екологично чистата организация на градските 

товарни превози. Проектният консорциум е 

съставен от 29 публични и частни организации 
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1 247 990,68 лв. от 5 европейски града: Мадрид (проектен 

координатор), Мюнхен, Русе, Стокхолм и Турку. 

 

                                                          Обща стойност на текущите проекти: над 92,1 млн. лв. 

 

 Депозирани проекти и проекти пред подписване на договор 

 

Програма Проект Описание 
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"Изграждане на социални 

жилища за настаняване на 

лица от малцинствени групи 

от населението и социално 

слаби лица, които не могат да 

се ползват от условията на 

жилищното настаняване на 

Община Русе" 

 

 

Стойност: 

2 229 208,79 лв. 

В рамките на проектното предложение ще се 

изградят социални жилища с цел настаняване 

на уязвими, малцинствени и социално слаби 

групи от населението. В конструктивно 

отношение сградата ще е монолитна със 

стоманобетонова безгредова конструкция. Във 

функционално отношение жилищата са 

проектирани като маломерни апартаменти, 

някои от тях с възможност за ползване от хора с 

двигателни проблеми. За целта към всяка 

стълбищна клетка се предвижда асансьор. 

Общият брой жилища е 28, от които: 2 бр. 

едностайни, 20 бр. двустайни и 6 бр. тристайни 

апартаменти. Подът във всички жилищни и 

обслужващи помещения ще е гранитогрес, а в 

мокрите помещения ще с керамични плочки. 

Върху покрива ще бъдат разположени слънчеви 

колектори. За улесняване на достъпа на хора в 

неравностойно положение към основните 

подходи е заложено да бъдат изградени рампи. 

Предвиден е паркинг за автомобили и 

съоръжения за дейности на открито във 

вътрешния двор. По границата на имота се 

предвижда ограда. 
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"Валоризация на общото 

местно и европейско 

нематериално наследство 

чрез културни пространства" 

 

В партньорство между Община 

Русе (водещ партньор) и 

Община Гюргево 

 

 

Стойност за Община Русе: 

2 151 073,92 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В българската част на проектното предложение 

е заложено изпълнение на строително-

монтажни работи за рехабилитация на сградата 

на Художествената галерия, която се намира на 

ул. "Борисова" №39. В частта от проекта, 

изпълнявана от румънския партньор, се 

предвиждат дейности за установяване на 

модерно пространство за изложби и култура в 

съществуваща сграда в Гюргево. Чрез 

рехабилитацията и модернизирането на двата 

обекта ще се предостави възможност за по-

ефективно популяризиране на общото културно 

наследство и традиции на региона в 

национален и международен мащаб. 

Предвижда се създаване на следните 

интегрирани туристически продукти/услуги: 

трансгранично културно събитие (фестивал) за 

пресъздаване на традиции и обичаи и 

демонстриране на общото нематериално 

културно наследство на региона; трансгранично 

културно събитие с фокус върху модерното 

изкуство и креативните индустрии; интегриран 

туристически маршрут; съвместно проучване на 

общото нематериално културно наследство в 

региона; изготвяне на обща стратегия за 

неговото популяризиране; съвместна 

информационна кампания.   
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"Реконструкция и представяне 

на значими културни 

забележителности с висок 

туристически потенциал    в 

Еврорегион Русе-Гюргево" 

 

В партньорство между Община 

Русе (водещ партньор) и 

Община Гюргево 

 

 

Стойност за Община Русе: 

1 954 576,49 лв. 

В българската част на проектното предложение 

е заложено изпълнение на строително-

монтажни работи за рехабилитация на сградата 

на Пантеона на възрожденците, който се 

намира в Парка на Възрожденците, и 

въвеждане на модерни мултимедийни техники. 

В частта от проекта, изпълнявана от румънския 

партньор, се предвиждат интервенции в 

крепостта в Гюргево. Рехабилитацията и 

модернизирането на двата обекта ще 

допринесе за повишаване на атрактивността и 

разпознаваемостта на културното наследство на 

региона сред местните и чуждестранни туристи. 
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Предвижда се създаване на интегрирани 

туристически продукти/услуги – интегриран 

туристически маршрут, каталог и уебсайт, които 

представят значими културни 

забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево, 

изготвяне на общ план за управление на 

културното наследство в региона за 

трансгранично сътрудничество Русе-Гюргево, 

обща маркетингова стратегия и съвместна 

информационна кампания. 

 

"Инвестиране в пътната 

безопасност и подобряване 

свързаността на Община Русе 

и Окръг Гюргево с транспортна 

мрежа TEN-T" 

В партньорство между Община 

Русе (водещ партньор) и 

Окръжен съвет – Гюргево 

 

 

Стойност за Община Русе: 

8 798 803,03 лв. 

 

В рамките на проекта в община Русе се 

предвиждат реконструкция, рехабилитация и 

модернизация на бул. "Трети март", в т.ч. и 

ремонт и усилване конструкцията на мост при 

пътен възел "Сарая", осъществяващ директна 

връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата. Булевард 

"Трети март" и мостът, сливащ се с него, 

изпълняват функцията на основна входно-

изходна точка на града към главните пътища 

Русе-Велико Търново/София – част от коридор 9 

на TEN-T мрежата. Целта на проекта е 

подобряване на транспортните връзки на 

централна градска част със западна 

промишлена зона, а оттам и с част от коридор 9 

на TEN-T мрежата, възстановяване 

носимоспособността, устойчивостта и 

трайността на пътя, подобряване транспортно-

експлоатационните качества и осигуряване на 

съвременни по-добри условия за транспорт, 

въвеждане на мостовото съоръжение в 

нормална експлоатация и удължаване на 

неговия експлоатационен период. В румънската 

си част проектът предвижда доставка на 

оборудване за мониторинг на трафика в 

трансграничния район и пътна сигурност. 

Предвижда се изготвянето на обща стратегия за 

безопасност на движението в трансграничния 

регион Русе-Гюргево и провеждането на 

съвместна кампания за повишаване 

осведомеността на населението по отношение 
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на пътната безопасност. 
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"Добре развита транспортна 

система в Еврорегион Русе-

Гюргево за по-добра 

свързаност с TEN-T мрежата" 

В партньорство между Община 

Гюргево (водещ партньор) и 

Община Русе 

 

 

Стойност за Община Русе: 

6 448 364,70 лв. 

 

В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани и 

модернизирани 6 662 м пътна инфраструктура в 

община Гюргево и 4 300 м в община Русе. Пътят, 

който ще бъде ремонтиран в община Русе, е 

бул. "Липник" по цялата му дължина. 

Булевардът е част от първостепенната улична 

мрежа и представлява една от основните 

транспортни артерии на града. Започва от 

кръговото кръстовище с бул. "Цар 

Освободител" и свършва при пътен възел с бул. 

"България". Булевард "Липник" осигурява 

стратегическа връзка между централната част 

на града и TEN-T мрежата, респективно Дунав 

мост, както и Източната промишлена зона. 

Заради голямата му натовареност, 

съществуващото състояние на пътната настилка 

на бул. "Липник" е незадоволително. В хода на 

реализацията на проекта ще бъдат 

рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, 

ще бъде положена нова пътна маркировка и 

вертикална сигнализация. Това ще допринесе 

за улесняване на достъпа на гр. Русе до TEN-T 

мрежата, както и за повишаване комфорта при 

пътуване и намаляване броя на пътно-

транспортните произшествия. На територията 

на община Гюргево се предвижда 

рехабилитация на пътни сегменти от бул. 

"Букурещ", шосе "Приетенией", както и ул. "1-ви 

Декември 1918" и бул. "Михай Витязу". 
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"Ремонт и въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност на спортна зала 

"Иван Ханджиев" 

 

 

Стойност: 

284 721,49 лв. 

 

По проекта ще се осъществи ремонт и 

прилагане на енергоспестяващи мерки на 

спортна зала "Иван Ханджиев". Целта е да се 

подобри състоянието на сградата и 

прилежащите помещения и да се ограничат 

загубите на топлинна и електрическа енергия. 
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 "Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

четири обекта от 

образователната, културната и 

социалната инфраструктура на 

община Русе" 

 

Стойност: 

2 752 918,60 лв. 

Реализацията на проекта ще доведе до 

подобряване на образователната и социалната 

инфраструктура в гр. Русе чрез повишаване на 

енергийната ефективност и намаляване разхода 

на енергия на четири обекта, общинска 

собственост – Общежитие за средношколци и 

Общински детски център за култура и изкуство в 

гр. Русе, както и ДГ "Райна Княгиня" и ОУ "Отец 

Паисий" в гр. Мартен. Целта е постигане на 

екологична среда с редуциране на количествата 

вредни емисии, оказващи негативно влияние 

върху околната среда.  

 

Обща стойност на депозираните проекти и проектите пред подписване на договор:              

над 24,6 млн. лв. 
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ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г. ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 

Община Русе за периода 2017-2020 г. е основно средство на социално-икономическата 

политика на Общината и инструмент за планиране и програмиране на местното 

развитие. Във връзка с това, и в съответствие с визията за развитие на общината, е 

изведена основната стратегическа цел, а именно: 

Интензивно и устойчиво икономическо и териториално развитие, основано на 

знание и иновации, осигуряващо висок стандарт на живот  на жителите на Община 

Русе. Утвърждаване на Русе като Дунавската столица на България и лидер за 

изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. 

Изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план 

за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. е обвързано и конкретизирано в 

изпълнението на четирите стратегически цели, които задават основните посоки за 

развитие на Община Русе през периода 2017-2020 г. Периодът от една година е твърде 

кратък за пълен анализ на социално-икономическия напредък в общината, тъй като не 

могат да се разграничат тенденциите в развитието и липсват данни от статистиката за 

2017 г. Общата оценка е, че Община Русе се развива динамично, целенасочено и се 

утвърждава като район за икономически растеж.  

 

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 знание и иновации 

Стратегическата цел е насочена към постигане на устойчив растеж, базиран на 

ефективно прилагане на иновативни подходи, технологии и взаимодействие между 

индустриалния сектор, сектора на услугите и научния потенциал за повишаване 

конкурентоспособността на икономиката и стимулиране на предприемачеството в 

Общината. Усилията са фокусирани и върху популяризирането на Русе като 

инвестиционна дестинация, диверсифициране на икономическия профил и привличане 

на нови инвестиции (вътрешни и международни), които ще катализират развитието на 

местната икономика и ще стимулират производства с висока добавена стойност. По 

този начин ще се постигне повишаване на заетостта и подобряване  условията на 

пазара на труда, увеличаване на доходите и създаване на условия за задържане на 

трудоспособното население в Общината и региона. Едновременно с това, тази цел 
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предвижда мерки за подобряване на административния капацитет на общинска 

администрация за предоставяне на публични услуги, от една страна, и за качествено 

дългосрочно планиране на местното развити, от друга. 

Общо инвестираните средства през 2017 г. за изпълнението на Стратегическа 

цел 1 са в размер на 489 385 лв. 

 

Приоритет 1.1 Укрепване на институционалния капацитет за добро управление и 

ефективно предоставяне на публични услуги от Община Русе 

Специфична цел 1.1.1 Подобряване на административния капацитет за планиране и 

управление на местното и регионалното развитие 

 Изпълнение на проект "Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г." – През 2017 г. текущо е осъществяван 

контрол по процеса по изпълнение на дейностите, предвидени по проектните 

предложения, част от Инвестиционната програма на Община Русе. Направени са 

също оценки на четири проектни предложения. 

Във връзка с изпълнението на дейност "Техническа помощ за създаване на 

градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано 

градско устойчиво развитие", през 2017 г. 4 бр. служители от общинска 

администрация са взели участие в събитие "CITIES Forum 2017 – Working 

together for better cities", в гр. Ротердам, Холандия. В рамките на форума е 

стартирана нова платформа за инвестиции и финансиране в градовете – URBIS 

(Urban Investment Support), която е съвместно разработена от Европейската 

комисия и Европейската инвестиционна банка и е предназначена за целия 

Европейски съюз. Инициативата ще помогне за подобряване инвестиционната 

стратегия на даден град чрез предоставяне на съвети за стратегическо 

планиране, довеждане на проектите и инвестиционните програми до фазата на 

финансиране, проучване на възможностите за финансиране в рамките на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции или фондовете в рамките на 

политиката на сближаване. 

Във връзка с изпълнението на дейност "Участие в програми за обмен на опит и 

добри практики", през 2017 г. 6 бр. служители от общинска администрация са 

взели участие в обучение по покана на Технически университет, гр. Виена. В 

рамките на работната среща са обменени опит и идеи в сферата на устойчивото 

градско развитие. От Технически университет – Виена е представен прототип на 

виртуален град, който представлява IT среда, способна да планира въпроси от 

икономическа, технологична, социална и екологична гледна точка и да 

подпомага вземането на решения. 

Общата стойност на бюджетната линия е 301 232,70 лв., представляващи 100% 

безвъзмездна финансова помощ, от които 256 047,79 лв., предоставяни от 



 26 
 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 45 184,91 лв. 

от национално финансиране. През 2017 г. са изразходени 80 095,97 лв. от общия 

бюджет за реализация на дейностите във връзка с Бюджетната линия. 

 

Специфична цел 1.1.2 Подобряване на административното и информационното 

обслужване на гражданите и бизнеса 

 Изготвяне на стратегия и изпълнение на план за действие за въвеждане на 

електронни административни услуги – Община Русе е включена в системата за 

електронен обмен на документи. Не са изразходвани финансови средства. 

 Изпълнение на проекти "Областен информационен център - Русе" (2014-2015 

г.) и "Ефективно функциониране на Областен информационен център - Русе" 

(2016-2020 г.) - През 2017 г. проектът на Община Русе BG05SFOP001-4.001-0005-

C01 "Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе" 

финансиран от Оперативна програма "Добро управление 2014-2020"  продължи 

своята дейност по информиране за европейските фондове. С финансов ресурс от 

проекта беше направено вътрешно пребоядисване на офиса и структурно 

окабеляване на помещението. Бяха закупени и инсталирани в офиса 4 

стационарни компютърни конфигурации. В рамките на текущата дейност  са 

проведени: 

 Работа с медии - 6 информационни събития за целия период, 2 от които са 

пресконференции;  

 Информационни събития с потенциални бенефициенти и широка общественост 

– 36 бр.;  

 Три мащабни събития –  Фестивал на знанието (12.05.2017 г.), с основна целева 

група - ученици, които участват в проектите "Твоят час"; Форум "Активно 

дълголетие" (17.10.2017 г.), в партньорство с Областния съвет на БЧК – Русе и 

Областния съвет на Съюза на пенсионерите 2004; "Децата ни Заедно знаят и 

могат" (25.11.2017) - представяне на 7 проекта от Русе и областта, финансирани 

по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020" и техните 

резултати с концерт на децата от детските градини, които участват в проектите; 

 Една обща инициатива на националната мрежа на Областните информационни 

центрове, включила конкурса "Европа у дома", посветен на 10 години от 

членството на България в ЕС и част от инициативата на Европейската комисия 

"Европа в моя регион 2017" на 9 май – Деня на Европа и изложба с успешни 

проекти на Община Русе по ОП "Регионално развитие 2007-2013" на площада 

пред Общината, завършил с концерт – "Музиката на Европа" в изпълнение на 

Оркестъра на Държавна опера – Русе с диригент Владимир Бошнаков. През 2017 

г. 1 100 човека са били информационно обслужени от центъра на място в офиса, 

по електронна поща или телефон.  
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Разходваният финансов ресурс от бюджета на проекта за календарната 2017 

година е на стойност 161 739 лв. 

 Цифровизация на стари семейни регистри и цифровизация на регистри по 

гражданско състояние - актове за раждане, брак и смърт – Заснети и въведени 

в специализирания програмен продукт са 74 000 акта по гражданско състояние 

за обща стойност 19 980 лв. 

 Въвеждане на система за плащания по електронен път към Дирекция "Местни 

данъци и такси" – От м. април 2017 г. стартира плащането на местни данъци и 

такси през интернет, чрез платформата виртуално ПОС устройство. Тази система 

улеснява до голяма степен лицата и бизнеса, като им позволява удобно, лесно и 

бързо да заплащат задълженията си. Предвидените средства за изграждането 

на системата, заложени в Общинския план за развитие бяха 10 хил. лв., но 

фирмата, обслужваща софтуерния продукт по местни данъци и такси разработи 

и предостави безвъзмездно модула на Община Русе. 

 

Приоритет 1.2 Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на 

предприятията в Общината и развитие на икономика, основана на знание и 

иновации 

Специфична цел 1.2.1 Насърчаване на трансфера на иновации и на дигитализацията 

чрез стимулиране на партньорства между публичния сектор, научните и 

изследователски институции и бизнеса 

 Изграждане на Център за компетентности и научно-технологично развитие – 

Русенският университет "Ангел Кънчев" има участие в подадени проектни 

предложения към МОН за Центрове за върхови постижения и Центрове за 

компетентност.  

Одобрен е проектът за изграждане на Център за върхови постижения в 

приоритетна област Информатика и информационни и комуникационни 

технологии на Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и 

Технологии в е-Обществото), който е създаден от  СУ "Св. Климент Охридски", 

Технически университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Бургаски 

университет "Проф. д-р Асен Златаров". Предвижда се научната инфраструктура 

да бъде разпределена между университетите, които ще изпълняват дейностите 

по проекта, на територията на Столична община, Община Шумен, Община Русе и 

Община Бургас. През 2018 г. се очаква покана за проектни предложения за 

регионални центрове за компетентност, като Русенският университет предстои 

да се включи. 

 

Специфична цел 1.2.2 Привличане на инвестиции и подобряване на бизнес средата и 

пазара на труда 
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 Разработване на Инвестиционен профил на Община Русе – Документът е в 

процес на разработване. 

 

Специфична цел 1.2.3 Насърчаване развитието на високотехнологично, екологично и 

пазарно ориентирано селско и горско стопанство и аквакултури 

 Изготвяне и приемане на горскостопански план за управление на общинския 

горски фонд – За горските територии, собственост на Община Русе, има 

действащи два горскостопански плана - единият за горите в село Тетово, а 

другият - за всички останали землища. Горскостопанските планове са с 10-

годишен период на действие и обхващат периода 2010-2019 година. На база на 

горскостопанските планове, всяка година с решение на Общински съвет - Русе се 

приемат годишни планове за ползване на дървесина. В изпълнение на 

плановете, ОП "Паркстрой - Русе" провежда публични търгове с явно наддаване 

за продажба на стояща дървесина на корен. Спечелилият търга има 

задължението да отсече маркираните дървета, да осигури временен склад и да 

ги транспортира. Новото при управлението на горите е тенденцията все повече 

собственици на пчелни семейства да проявяват интерес към разполагане на 

постоянни пчелини в общински горски територии. 

 Изграждане на фермерски пазар и изграждане и благоустрояване на 

търговски площи за продажба на плодове и зеленчуци – През 2017 г. от 

"Общински пазари" ЕООД са извършени следните дейности: 

 Изградени са 6 броя нови търговски обекта на пазар "Здравец-изток"                                                                               

в един общ модул, всеки по 26 кв. м., с широк навес във фасадната им част, 

проектирани по начин, който максимално създава удобства на търговците на 

пазара, съобразно спецификата на начините за разполагане на стоки по 

пазарите. Реализирането на този инвестиционен проект допълни поетапната 

промяна на  облика на пазара, предвид реализираните реконструкции и през 

изминалите години, като го направи още конкурентноспособно и удобно място 

за развиване на търговия. Отново е осигурена възможност за гъвкава промяна 

на конфигурацията на търговските площи, за да могат наемателите да получат 

точно толкова големи магазини, колкото им е необходимо за търговската 

дейност, която развиват и за да могат в максимална степен да оптимизират 

своите разходи. Новите обекти предизвикаха голям интерес сред търговците и 

обектите се заеха още от деня, в който бяха пуснати в експлоатация.   

Всичко е изградено със собствени средства на Дружеството и е на стойност  

123 000 лв. Предвижда се възвращаемост на инвестицията в рамките на 6 

години, благодарение на разширяване на търговските площи и възможността за 

привличане на нови наематели. 

 В изпълнение на намеренията за обновяване и модернизиране на 

стопанисваните пазари, през м. март 2017 г. се предприе подмяна на навесните 

конструкции и подновяване на инфраструктурата на 35 търговски маси на 
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Централен пазар. Навесите и масите са със същия дизайн и конструкция, като 

изградените на пазарите Здравец Изток и Олимп, които осигуряват ефективност, 

здравина, добър вид и оптимални разходи за изграждането им и тяхната 

поддръжка. Инвестираните средства за обновлението са на стойност  104 570 лв. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Развитие на човешките ресурси и утвърждаване на културата 

и туризма като фактори за устойчиво и интегрирано градско развитие 

Стратегическата цел е насочена към преодоляване на различията в социалната 

сфера, създаване на условия за качествено образование и здравеопазване и 

стимулиране развитието на човешкия капитал и социалното приобщаване. 

Приоритетните дейности по отношение развитието на човешките ресурси са 

ориентирани към подобряване на достъпа до качествено образование чрез 

подобряване на образователната инфраструктура и образователните услуги, както и 

чрез образователна интеграция; подобряване на достъпа до качествено 

здравеопазване; подобряване на достъпа до качествени социални услуги. Насърчават 

се младежките дейности и развитието на спорта – както масов за всички граждани, 

така и професионален. 

Общо инвестираните средства през 2017 г. за изпълнението на Стратегическа 

цел 2 са в размер на 15 922 485 лв. 

 

Приоритет 2.1 Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на 

образователните услуги 

Специфична цел 2.1.1 Подобряване на образователната инфраструктура 

 Изпълнение на проект "Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, 

включително прилежащите им дворни пространства": 

 Ремонт на ПМГ "Баба Тонка", в т. ч. изграждане на спортни площадки и 

озеленяване в прилежащите дворни пространства; 

 Ремонт на СУ "Христо Ботев", в т. ч. изграждане на спортни площадки и 

озеленяване в прилежащите дворни пространства; 

 Основен ремонт на ДГ "Пинокио" 1 и прилежащото ѝ дворно 

пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; 

 Основен ремонт на ДГ "Пинокио" 2 и прилежащото ѝ дворно 

пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; 

 Основен ремонт на ДГ "Русалка" 2 и прилежащото ѝ дворно пространство 

с внедряване на мерки за енергийна ефективност.  

Проектът е в процес на изпълнение. Ремонтните дейности в ПМГ "Баба Тонка", 

ДГ "Пинокио" – ул. "Вискяр" №2 и ДГ "Русалка" – ул. "Чипровци" №13 А, 

стартираха през месец октомври 2017 г. През 2018 г. ще започне изпълнението 

на дейностите по проекта и в другите две сгради – СУ "Христо Ботев" и ДГ 
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"Пинокио" – ул. "Д. Дебелянов" №78. Инвестираните средства за 2017 г. са в 

размер на 1 212 625 лв.  

 Ремонт и модернизиране на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" – Русе – Проектът е с 

бюджет 1 105 000 лв. и се финансира от ОП "Региони в растеж 2014-2020". До 

този момент в ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" са извършени следните дейности: 

 Изработено, утвърдено от директора и от МОН е Задание за проектиране; 

 Извършени са огледи на място от кандидатите за изпълнение на обществената 

поръчка; 

Към настоящия момент дейности по ремонт и модернизиране на ПГЕЕ "Апостол 

Арнаудов" не са извършвани. 

 Ремонт и модернизиране на ПГ по механотехника "Юрий Гагарин" – Русе – 

Проектът е одобрен  за финансиране по ОП "Региони в растеж 2014-2020" с 

бюджет 709 415 лв. До този момент в ПГ по механотехника "Юрий Гагарин" - 

Русе са извършени следните дейности: 

 Изготвено СМР и проектиране; 

 Изработено, утвърдено от директора и МОН е Задание за проектиране; 

 Съгласуване на заданието за проектиране с НИНКН; 

 Съгласуване на Виза за проектиране с НИНКН; 

 Извършени са огледи на място от кандидатите за изпълнение на обществената 

поръчка. 

 Ремонт и модернизиране на Спортно училище "Майор Атанас Узунов" – Русе – 

Проектът се изпълнява с финансиране по ОП "Региони в растеж 2014-2020" и е с 

бюджет 1 830 000 лв. По посочения проект е проведен търг за обществена 

поръчка в Министерството на младежта и спорта, като фирмата, класирала се на 

второ място оспорва резултатите от класирането. Процедурата е прекратена към 

този момент и е заведено дело от същата фирма в Апелативния съд. 

 Изграждане на спортна зала с басейн в СУ "Васил Левски" – Изготвени са 

техническа спецификация, задание за обществена поръчка и документация за 

избор на изпълнител за проектиране. Проведена е обществената поръчка и 

предстои сключване на договор за проектиране. Няма изразходени средства 

през 2017 г. 

 "Изграждане на физкултурен салон на ОУ "Никола Обретенов", находящ се в 

гр. Русе, ж. к. "Чародейка Г-юг", ул. "Никола Табаков" – Изготвени са 

техническа спецификация, задание за обществена поръчка и документация за 

избор на изпълнител за проектиране. Проведена е обществената поръчка, като 

предстои сключване на договор за проектиране. Няма изразходени средства 

през 2017 г. 

 

Специфична цел 2.1.2 Подобряване на качеството на образователните услуги и 

образователна интеграция 
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 Реализиране на програма "Знание и растеж" – През 2017 година бяха 

проведени два конкурса за проекти. 

Първият конкурс се проведе в периода от 20 декември 2016 г. - 31 януари 2017 

г., като  постъпиха общо 29 проекта, от които бяха одобрени пет на стойност 17  

093 лв. По инициатива на Фондация "Русе – град на свободния дух" и Фондация 

"Еконт", от 15 юни до 31 юли 2017 година беше обявен  втори конкурс, в 

рамките на който постъпиха общо 16 проекта на обща стойност 413 937 лв. На 

обявените критерии отговориха 9 проекта, които получиха финансиране на 

обща стойност 62 920 лв. Одобрените проектни идеи са в областите: наука, 

образование, нови технологии и история и ще се реализират до 31 август 2018 

година. Одобрените проекти по програма "Знание и растеж" през 2017 година 

са общо 14 на стойност 80 013 лв. Основните цели на програмата са 

разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за 

свободно човешко развитие, както и подкрепа за разгръщането на личностните 

и професионалните качества и умения на хората чрез трупане на знания, 

пречупени през призмата на практическия опит. 

 Въвеждане на електронен прием на първокласниците в община Русе – През 

2017 г. Общински съвет – Русе прие Правила за прием на деца в първи клас в 

общинските училища на територията на град Русе. Във връзка с последващо 

изменение на нормативната уредба, през 2018 г. предстои промяна и на 

общинско ниво. През 2017 г. не са изразходвани средства. 

 Осигуряване на стипендии, призове и награди на ученици със значими 

постижения в областта на науката, изкуствата и спорта – Ежегодно се приема 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, съгласно която 

финансово се стимулират деца с постижения в областта на науката, културата, 

изкуствата и спорта. Инвестираните средства за 2017 г. са в размер на 20 000 лв. 

 Подкрепа на изявени русенци в рамките на Фонд "Лицата на Русе" – През 2017 

г. чрез фонд "Лицата на Русе" са подпомогнати едно талантливо лице и четири 

творчески екипа. Общата стойност на отпуснатите средства е в размер на 11 449 

лв. Подпомогнати са: 

- Участие на Габриела Йорданова в IX. Международен фестивал "БРАВО 

ТУРКУ", Финландия; 

- Участие на отбор на Математическа гимназия "Баба Тонка" в 

Международния конкурс "Математика и проектиране", Русия; 

- Участие на балет "Мираж" в Международен танцов фестивал "Giovani Talenti 

Danza 2017", Италия; 

- Участие на фолклорен ансамбъл "Липник" в Международния фолклорен 

фестивал "Лято в Будапеща", Унгария; 

- Участие на мажоретен състав "Екстрийм" в Международен младежки 

фестивал "Sopra vista", Италия. 
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 Изпълнение на проект "Богатството на различията - приобщаващо 

образование за интелигентен растеж" – Проектът е в процес на изпълнение с 

краен срок 31.12.2018 г. Дейностите се изпълняват в шест детски градини. Целта 

на проекта е подобряване на образователната среда, насърчаване общуването и 

съвместни изяви между деца от различни етноси, пълноценна подготовка за 

ограмотяване чрез използване на иновативни практики и интерактивни методи, 

създаване на успешна социализация при постъпване в първи клас. 

Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 218 540 лв. 

 Изпълнение на проект "Различни заедно вървим по пътя на училището родно" 

– Бенефициент по проекта е ДГ "Чучулига" и е със срок на изпълнение до 

01.02.2018 г. Основната цел е създаване на условия за устойчива образователна 

интеграция и социализация на деца в неравностойно положение, включително 

и от маргинализирани групи, на възраст от 3 до 6 г. Инвестираните средства през 

2017 г. са в размер на 296 030 лв. 

 Изпълнение на проект "Ранна социализация чрез успешна образователна 

интеграция" – Проектът се реализира в рамките на 30 месеца с период на 

изпълнение до 31.12.2018 г. с участието на четири детски градини и едно 

основно училище от община Русе. Общата цел на проекта е да допринесе за 

формиране на благоприятни условия и подкрепяща среда за активно социално 

приобщаване на децата в неравностойно положение и за изграждането им като 

пълноценни личности и граждани в Община Русе и Община Ветово.  

Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 206 000 лв. 

 Изпълнение на проект "Заедно - вчера, днес и утре" – Партньор по проекта е ДГ 

"Детелина", като изпълнението на дейностите приключи до 31.12.2017 г. 

Основна цел на проекта бе подобряване условията за равен достъп до 

предучилищна подготовка и възпитание и социална интеграция, чрез създаване 

на подкрепяща среда за активно социално приобщаване на децата в 

неравностойно положение. Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 

195 572 лв. 

 Изпълнение на проект "Лаборатория за успех" – Партньори по проекта са ДГ 

"Снежанка", ДГ "Приказен свят", СУ "Васил Левски". Основна цел на проекта е да 

се подкрепи създаването на условия за ранно социално приобщаване и 

личностно развитие на децата от  етническите общности в община Русе, с фокус 

върху малките населени места, чрез повишаване на качеството и ефективността 

в предучилищно възпитание и подготовка. Срокът за изпълнение на проекта е 

до 27.07.2018 г. Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 180 000 лв. 

  

 

Приоритет 2.2. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на здравните 

услуги 
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Специфична цел 2.2.1. Подобряване на здравната инфраструктура 

 Ремонт на сградите на детски ясли, вкл. благоустрояване, озеленяване и 

подмяна на детските съоръжения в дворовете – През 2017 г. са извършвани 

ремонтни дейности в три детски ясли: 

 В Детска ясла №1 е извършен ремонт на една яслена група, включващ  

вътрешно измазване и боядисване на помещенията. Извършен е частичен 

ремонт на покрива, включващ подмяна на отточните тръби. Ремонтните 

дейности са на стойност  9 757 лв.; 

 В Детска ясла №6 е извършен ремонт на една група, включващ вътрешно 

измазване и боядисване на помещенията и подмяна на дограма. Ремонтът е на 

стойност 7 721 лв.; 

 В Детска ясла №9 е извършен ремонт на три яслени групи, включващ  вътрешно 

измазване и боядисване на помещенията и подмяна на дограма. Ремонтът е на 

стойност 16 607 лв. 

Общо за изпълнението на проекта са инвестирани средства в размер на 34 085 

лв. 

 Изграждане на пожароизвестителна инсталация в 10 детски ясли – През 2017 г. 

в Детска ясла №4, Детска ясла №12 и Детска ясла №15 са доставени и 

монтирани пожароизвестителни системи. Инвестираните за изпълнението на 

проекта средства са в размер на 14 816,88 лв. 

 Ремонт и оборудване на помещения  в сградата на ДМСГД - Русе за 

разкриване на две нови яслени групи към Детска ясла №6, ет. 2 - Община Русе 

реализира Проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите 

и други уязвими групи на територията на община от Област Русе", в рамките на 

който на 01.10.2016 г. към детска ясла № 6, като филиал, на адрес, кв. "Дружба" 

3, ул. "Н. Вапцаров" №20, се разкриха две яслени групи с капацитет 32 деца. Във 

връзка с приключване на дейностите по Проекта, през месец юни 2018 г. и 

необходимостта от осигуряване на устойчивост на дейностите, през 2017 г. 

Община Русе внесе предложение до Общински съвет - Русе за разкриването на 

яслените групи, като делегирана от държавата дейност. Финансовите средства, 

на разкритите места се осигуряват по стандарти за съответните делегирани 

дейности. 

 Ремонт и оборудване на помещения в сградата на ДМСГД - Русе за разкриване 

на две нови яслени групи към Детска ясла № 6, ет. 3 – Изготвен е проект, план-

сметка за ремонта и оборудването на помещенията и авторски надзор. 

Изготвено е предложение за включване в бюджет 2018 г. Необходимите 

средства ще са в размер на 140 000 лв.  

 Модернизиране на Университетската многопрофилна болница за активно 

лечение - Русе, в това число изграждане на ново Отделение за детски болести; 

разкриване на сектор "Инвазивна кардиология" към Кардиологичното 
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отделение; закупуване на медицинска апаратура и др. – През 2017 г. са 

реализирани следните инициативи и инвестиции в здравната инфраструктура: 

 Фондация "Канев" дари на УМБАЛ "Канев" АД сума в размер на 500 000 лв. за 

ремонт и оборудване на отделение "Педиатрия", въз основа на сключен договор 

за дарение между двете страни; 

 УМБАЛ "Канев" АД получи по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", 

схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-08/2010 между 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство 

на здравеопазването ангиографски апарат, модел Innova IGS 530 на стойност 1 

210 000 лв. С тази сума бе увеличен капиталът на лечебното заведение и 

акциите на Министерство на здравеопазването. За въвеждане в експлоатация на 

ангиографа УМБАЛ "Канев" АД инвестира собствени средства в размер на 330 

169,84 лв.; 

 УМБАЛ "Канев" получи дарение на медицинска апаратура от инициатива 

"Българската Коледа", под патронажа на Президента на Република България. 

 Модернизиране на Диагностично-консултативен център – 1 – През 2017 г. 

дружеството е инвестирало в подобряване на сградата собствени средства в 

размер 191 952 лв. Инвестираните средства са за "Изграждане на платформа за 

инвалиди и оформяне на централен вход" и изграждане на "Рампа за 

осигуряване на достъпна среда в ДКЦ 1". 

За саниране на сградата има изготвени проекти и строително разрешение и е 

необходимо осигуряване на финансиране за реализация на проекта. 

 Модернизиране на Медицински център – 1 – През 2017 година е довършен 

ремонтът на покрива в основната база на ул. "Борисова" №36 и са извършени   

ремонтни дейности в кабинетите на втория етаж. Преустроена е вътрешната 

мрежа за директен достъп до интернет и програмата за работа със Здравната 

каса. Подменени са част от ползваните до сега компютри и монитори с по-ново 

поколение. Извършен е ремонт в здравната служба в квартал Образцов чифлик. 

Инвестираните средства са в размер на 15 000 лв. 

 Модернизиране на Комплексен онкологичен център – През 2017 г. 

дружеството е закупило следната медицинска апаратура и оборудване: 

 

 

 

 Медицинска апаратура и оборудване Сума с ДДС 

1 Ротационен Микротом Leica RM 2235 21 120, 00 лв. 

2 Реновиран рентгенов апарат, тип C – рамо Siemens 

Siremobil L 

21 900, 00 лв. 

3 Система за автоматично дозиране на лекарствени 35 832, 00 лв. 



 35 
 

продукти, модел Diana, ICU Medical 

4 Автоматичен хематологичен анализатор, 5 diff, модел D5-

CRP – 2 броя 

35 760, 00 лв. 

5 Реновиран 16-срезов компютърен томограф, производител 

Siemens, модел Somatom Emotion 16-срезова конфигурация 

438 000, 00 лв. 

6 Нови мобилни операционни маси: 1 брой мобилна 

електрохидравлична операционна маса модел Easymax, 

производител Steris SAS и една мобилна комбинирана 

(електрохидравлична и механична) операционна маса 

модел Surginox E, производител Steris SAS 

97 668, 00 лв. 

7 Освежаване чрез боядисване на Отделение по 

онкологична хирургия и Отделение по гинекологична 

онкология 

2 400, 00 лв. 

Обща сума: 652 680, 00 лв. 

 

През 2017 г. не са извършвани други строително-ремонтни дейности. 

В краткосрочен план се предвижда преустройство и реконструкция на IV-ти етаж на 

болнична сграда за нуждите на Отделение по онкологична хирургия, Отделение по 

онкологична урология, Отделение по анестезиология и интензивно лечение и 

Операционен блок. 

 Модернизиране на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

физиатрични заболявания "Д-р Димитър Граматиков" – През 2017 година, в 

отговор на изискването на МЗ от 2011 година за разделяне на потоците на 

болни с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания, са предприети 

действия за изграждане на външен асансьор, чрез който ще се придвижват 

болните с туберкулоза към съответното отделение, което е на втори етаж. 

Подобрена е значително материалната база на пневмо-физиатрично отделение, 

въвеждайки в употреба изискуемата от МЗ и СЗО активна аспирация в стаите с 

туберкулозно болни. В момента обновеният сектор отговаря на всички световни 

изисквания за лечение. В пълнота той ще бъде завършен в средата на 2018 

година след изграждане на външния асансьор, за който в момента се подготвя 

документация. Стойността на направените подобрения на материалната база е 

60 000 лв. 

По отношение на обновяване на медицинската техника, в болницата са 

изразходени 61 000 лева, с които са подсигурени нов фибробронхоскоп, 

биохимичен анализатор за клинична лаборатория, 2 бр. перфузори, 2 бр. 

електрокардиографа, един климатик и изграждане на кислородна система в 

стационарите на болницата.   

 Модернизиране на Център по дентална медицина – През 2017 г. са извършени 

следните дейности: 
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 Възстановяване и оборудване на спешен кабинет – 1 360 лв.; 

 Възстановяване и оборудване на кабинет за лекар по дентална медицина, 

специализант по ортодонтия - 2120 лв.; 

 Текущи необходимости, касаещи лечебната дейност и поддръжката на сградата 

– 3 150 лв. 

Общо инвестираните средства през 2017 г. за модернизиране на Центъра по дентална 

медицина са в размер на 6 630 лв. 

 Модернизиране на Център за психично здраве – През 2017 г. са реализирани 

следните дейности по подобряване на здравната инфраструктура: 

 Вътрешен ремонт – шпакловане, боядисване и поставяне на обезопасителни 

парапети в трите денонощни стационарни отделения – Мъжко остро отделение, 

Женско остро отделение и Отделение за лечение на зависимости.  

Стойността на проекта е в размер на 49 368 лв., финансиран изцяло със 

собствени средства. 

 Цялостно преасфалтиране на вътрешни алеи и паркингови пространства пред 

денонощните стационарни отделения и пред Диагностично-консултативния 

блок. 

Стойността на проекта е в размер на 35 721 лв., финансиран изцяло със 

собствени средства. 

 Направа на изцяло нова покривна конструкция с надграждане на сградата на 

Център за настаняване от семеен тип – 2 "Света Петка". Като доставчик на 

социални услуги Център за психично здраве – Русе ЕООД инвестира ежегодно 

средства за подобряване на социалната инфраструктура. Проектът 

кореспондира със Стратегическа цел 2, специфична цел 2.3.1 "Подобряване на 

социалната инфраструктура". 

Стойността на проекта е в размер на 41 900 лв., финансиран изцяло със 

собствени средства. 

 Направа и монтаж на обезопасителни декоративни решетки на Центрове за 

настаняване от семеен тип №3 и №4 – "Райна Гатева". Проектът кореспондира 

със Стратегическа цел 2, специфична цел 2.3.1 "Подобряване на социалната 

инфраструктура". 

Стойността на проекта е в размер на 20 434 лв., финансиран изцяло със 

собствени средства. 

Общо инвестираните средства през 2017 г. от Център за психично здраве – Русе 

ЕООД са в размер на 147 423 лв. 

 

Специфична цел 2.2.2. Подобряване на качеството на здравните услуги 

 Реализиране на програма "Асистирана репродукция" – Основната цел на 

Програмата е повече семейни двойки с репродуктивни проблеми да получат 

шанс и да имат собствено дете. Тя заема приоритетно място в Общинския план 



 37 
 

за развитие 2014-2020 г. През 2017 г. одобрените средства от общинския 

бюджет за Програма "Асистирана репродукция" бяха в размер на 50 000 лв. 

През 2017 г. Общински съвет - Русе прие следните изменения на Програма 

"Асистирана репродукция", с които беше увеличен размера на средствата за  

"Ин витро процедура с донорски материал – до 2 300 лв." и за "Ин витро на 

естествен цикъл – до 1 500 лв.". Беше определен също срок за втора сесия за 

подаване на документи от кандидатите в периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 

г.  

През 2017 г. в общинска администрация документи са подали общо 43 

кандидат-двойки за подпомагане по програмата, като одобрените от Комисията 

са 39. От одобрените 39 кандидат-двойки с репродуктивни проблеми, 

финансово-отчетни документи за действително проведени процедури са 

представили 33. Пет са уведомили общинска администрация за отлагане на 

процедурите по медицински показания и една е уведомила, че не може да се 

възползва от предоставената възможност поради настъпила бременност по 

естествен път. Шест от двойките са с положителен резултат, 27 са с отрицателен 

резултат.  

Постигнати  резултати на Програма "Асистирана репродукция" през 2017 г.: шест 

от одобрените кандидат-двойки са с положителен резултат от проведените 

процедури. Инвестираните средства са в размер на 50 000 лв. 

 Провеждане на профилактични прегледи и лечение на  деца с гръбначни 

заболявания в Община Русе – Община Русе ежегодно чрез общинския бюджет 

финансира дейности по извършване на скрининг, специализирани прегледи и 

лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 4 клас. 

Средствата, определени за финансиране на тези дейности за 2017 г. бяха в 

размер на 4 996,00 лв.  

Във връзка с поети ангажименти по договора, изпълнителят е представил в 

общинска администрация финансови справки, съдържащи информация за броя 

на обхванатите деца при извършените скрининги, с приложени списъци от 

съответните училища в общината; броя на специализираните прегледи; броя на 

обхванатите деца в двумесечни курсове за лечение с изправителна гимнастика и 

отчети с резултатите от проведените скрининги за гръбначни изкривявания.  

През отчетния период са проведени два скрининга през м. февруари и м. 

септември 2017 г. Представени са списъци на обхванатите ученици от 

съответното училище, подписани и подпечатани от директорите. Общият брой 

на обхванатите ученици от Община Русе в проведения през м. февруари 2017 

скрининг е 4 897. По данни на изпълнителя, броя на децата с отклонения от 

правилната стойка (пресколиози, сколиози 1 степен и кифози) са 633, което е 

12,9% от прегледаните деца от 1 до 4 клас. Общият брой на обхванатите ученици 

от Община Русе в проведения през м. септември 2017 скрининг е 5 380. По 

данни на изпълнителя, броя на децата с отклонения от правилната стойка 
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(пресколиози, сколиози 1 степен и кифози) са 670, което е 12,5% от 

прегледаните деца от 1 до 4 клас. Общият брой на включените в групи за 

изправителна гимнастика е 80 деца. Към отчетната документация са приложени 

списъци на децата, провели специализирана лечебна гимнастика с 

продължителност на всеки курс от два месеца. Договорените дейности са 

изпълнени и отчетени в пълен обем. Инвестираните средства са в размер на 4 

996,00 лв. 

 Провеждане на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици в 

Община Русе – Община Русе ежегодно чрез общинския бюджет финансира 

дейности по извършване на профилактични медицински прегледи на 

спортуващи деца и ученици от общината и дейности по медицинско 

осигуряване в Спортен комплекс "Ялта", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен 

комплекс "Локомотив". Средствата, определени за финансиране на тези 

дейности за 2017 г. бяха в размер на  60 997,40 лева.  

Във връзка с поети ангажименти по договора, изпълнителят е представил в 

общинска администрация финансови справки, съдържащи информация за броя 

на извършените профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и 

ученици от Община Русе, придружени с поименни списъци на преминалите 

начални, периодични и предсъстезателни прегледи, както и ежемесечни отчети 

за изпълнените дейности при медицинското осигуряване на спортуващите деца 

и ученици в СК "Ялта", СК "Дунав" и СК "Локомотив". За отчетния период 

изпълнителят е извършил 11 броя начални медицински прегледи, 2 967 броя 

периодични медицински прегледи (с и без биохимия) и 10 089 

предсъстезателни медицински прегледи на спортуващи деца и ученици в 

Община Русе. 

В СК "Дунав" ежедневно 584 деца и ученици участват в организирани спортно-

състезателни дейности по видове спорт, както следва: бокс – 42 деца, баскетбол 

– 140 деца, стрелба с лък – 15 деца, карате – 30 деца, волейбол – 78 деца, джудо 

– 34 деца, фехтовка – 25 деца и футбол – 220 деца. Ежемесечно в здравния 

кабинет се преглеждат средно по 25 деца, като общия брой на прегледаните за 

целия период е 257 деца.  

В СК "Локомотив" ежедневно 300 деца и ученици участват в организирани 

спортно-състезателни дейности по видове спорт, както следва: акробатика – 50 

деца, скокове на батут – 50 деца, борба – 120 деца, тенис на корт – 30 деца, 

спортна гимнастика – 40 деца. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат 

средно по 29 деца, като общия брой на прегледаните за целия период е 295 

деца. 

В СК "Ялта" ежедневно 620 деца и ученици участват в организирани спортно-

състезателни дейности по видове спорт, както следва: художествена гимнастика 

– 140 деца, вдигане на тежести – 50 деца, лека атлетика – 120 деца, карате – 30 

деца, бадминтон – 100 деца, футбол – 100 деца, спортна гимнастика – 30 деца и 
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тенис на маса – 50 деца. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно 

по 13 деца, като общият брой на прегледаните за целия период е 132 деца. 

Договорените дейности са изпълнени и отчетени в пълен обем. Инвестираните 

средства са в размер на 60 997,40 лв. 

 Въвеждане и абонаментна поддръжка на програмни продукти за електронно 

заплащане на таксите, електронен прием и "Сладко бебе" за детските ясли в 

Община Русе – През 2017 г. Община Русе сключи договори с Информационно 

обслужване за абонаментна поддръжка на внедрения Програмен продукт 

"Електронно класиране за полудневна грижа в детските ясли", за абонаментна 

поддръжка на внедрения Програмен продукт "Сладко бебе" и за абонаментна 

поддръжка на внедрения Програмен продукт "Електронна система за прием на 

децата в детските ясли" на обща стойност 11 464,80 лв. 

 Разкриване на една яслена група в Детска ясла 16 – През 2017 г. е изготвен 

доклад с предложение за реконструкция и вътрешен ремонт на помещение (с 

нефункциониращ басейн) в Детска ясла №16, в което да се разкрие една нова 

яслена група. Извършено е заснемане на помещението и се изготвя 

количествено-стойностна сметка. 

 Осигуряване на средства за функционирането на двата здравни кабинета в кв. 

ДЗС и кв. Образцов чифлик – Община Русе ежегодно сключва договор с 

"Медицински център 1-Русе" ЕООД за предоставяне на медицински услуги в 

разкрита амбулатория за първична медицински помощ на територията на 

кварталите ДЗС и Образцов чифлик. Осигурява се ежедневна медицинска грижа 

от медицински специалист. През 2017 г. амбулаторията в кв. Образцов чифлик 

беше разкрита в сградата на Института по земеделие и семезнание "Образцов 

чифлик" – Русе. Кабинетът е ремонтиран и оборудван за сметка на изпълнителя, 

съгласно изискванията. По данни на изпълнителя, общо прегледаните пациенти 

са 896, като в амбулатория за първична медицински помощ на територията на 

кв. ДЗС са 552, а в кв. Образцов чифлик са 344 лица. Средствата, определени за 

финансиране на тези дейности за 2017 г. бяха в размер на  6 000 лева. 

 

Приоритет 2.3 Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на социалните 

услуги 

Специфична цел 2.3.1 Подобряване на социалната инфраструктура 

 Ремонт на сграда за преместване на Дом за възрастни хора с физически 

увреждания – След промените в ППЗСП, през 2017 г. е променено 

наименованието на услугата на "Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания". Проучва се подходящ сграден фонд. 

 Изпълнение на проект "Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност 

и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални 

услуги за деца и семейства" – Сключени са договори по ЗОП за финансов одит, 
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за публичност и информация и за авторски надзор. Стартирана процедура по 

ЗПО за избор на изпълнители на СМР и за Строителен надзор – предстои 

сключване на договори. Изработени са билборд и постоянна табела. 

Инвестираните средства са в размер на 1 740 лв. 

 Изпълнение на проект "Изграждане на социални жилища за настаняване на 

лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не 

могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе" 

– Подадено на 27.06.2017 г.  проектно предложение в УО към МРРБ с бюджет 2 

229 208,79 лв. Статус на оценяване. 

 Изпълнение на проект "Кризисен център на територията на Община Русе за 

жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и 

предоставяне на услуги в него" – Предоставянето на социалната услуга 

"Кризисен център" по проекта е в периода  от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. с 

капацитет  15 лица от целевите групи. Инвестираните средства са в размер на 73 

885,98 лв. 

 Изграждане на иновативен център за хора с увреждания – През м. декември 

2017 г. Община Русе получи покана да представи проектно предложение, като 

една от шестте общини, определени за конкретни бенефициенти по Процедура 

за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.008 "Подкрепа на лица с увреждания" по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Целта на процедурата е 

осигуряване на качествена грижа на лица с тежки увреждания и семействата им, 

чрез създаване на Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. и 

с тежки множествени увреждания и семействата, с капацитет от 30 места. 

 

Специфична цел 2.3.2 Подобряване на качеството на социалните услуги 

 Реализиране на Програма за превенция и борба с трафика на хора – През 2017 

г. Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе организира и 

успешно реализира Местна програма за противодействие на трафика на хора и 

закрила на жертвите. В изпълнение на Програмата бяха проведени:  

 4 информационни кампании, в които бяха обхванати 3 500 души; 

 Директна превантивна работа с ученици от основен и среден курс на обучение – 

обхванати 4 700 ученици; 

 16 специализирани обучения – обхванати общо 475 човека. 

Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 5 000 лв. 

 Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа /Заместваща семейна 

грижа за деца с увреждания/ – Запазен е капацитетът на услугите поради 

целогодишното им използване от потребителите – 20. Инвестираните средства 

са в размер на 130 400 лв. 
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 Дневен център за деца и младежи с увреждания – След промените в ППЗСП 

през 2017 г., е променено наименованието на услуга на "Дневен център за деца 

и/или младежи с увреждания". Запазен е капацитетът на услугата поради 

целогодишното ѝ използване от потребителите – 20. Инвестираните средства са 

в размер на 126 700 лв. 

 Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа – Запазен е 

капацитетът на услугите поради целогодишното им използване от 

потребителите – 10. Инвестираните средства са в размер на 65 200 лв. 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – След промените в ППЗСП 

през 2017 г. е променено наименованието на услуга на "Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания". Запазен е капацитетът на услугата поради 

целогодишното ѝ използване от потребителите – 25. Инвестираните средства са 

в размер на 158 375 лв. 

 Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно 

насилие – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите – 8. Инвестираните средства са в размер на 70 040 

лв. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни лица – Запазен 

е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 15. Инвестираните средства са в размер на 39 780 лв. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични 

разстройства – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите – 20. Инвестираните средства са в размер на 53 

040 лв. 

 Център за обществена подкрепа №1 към КСУДС - Русе – Запазен е капацитетът 

на услугите поради целогодишното им използване от потребителите – 105. 

Инвестираните средства са в размер на 306 810 лв. 

 Център за обществена подкрепа №2 – Запазен е капацитетът на услугите 

поради целогодишното им използване от потребителите – 20. Инвестираните 

средства са в размер на 58 440 лв. 

 Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – РАЛИЗ – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите 

– 30. Инвестираните средства са в размер на 190 050 лв. 

 Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" – Каритас – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите 

– 30. Инвестираните средства са в размер на 190 050 лв. 

 Дневен център за възрастни хора "Трета възраст" – Запазен е капацитетът на 

услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите – 50. 

Инвестираните средства са в размер на 56 150 лв. През 2017 г. Община Русе 

кандидатства за финансиране по Проект "Красива България" с проект за 

осигуряване на достъпна среда "Външен асансьор км сградата на "Дневен 
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център за стари хора", ул. "Йосиф Цанков" №47, гр. Русе". Изразходените 

средства за проектиране са в размер на 4 000,00 лв. Проектът е в процес на 

оценка. 

 Приют за лица – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите – 60. Инвестираните средства са в размер на 159 

420 лв. 

 Защитени жилища за младежи – 3 бр. – Запазен е капацитетът на услугите 

поради целогодишното им използване от потребителите /8+8+6=22/. 

Инвестираните средства са в размер на 180 136 лв. 

 Защитено жилище за възрастни с психични разстройства – След промените в 

ППЗСП от 11.11.2016 г., е намален капацитетът на услугата от 10 на 8 лица, 

считано от 01.05.2017 г. Инвестираните средства са в размер на 60 197,20 лв. 

 Защитено жилище за възрастни с тежки психични разстройства в следствие на 

зависимости – След промените в ППЗСП от 11.11.2016 г., е намален капацитетът 

на услугата от 10 на 8 лица, считано от 01.05.2017 г. Инвестираните средства са в 

размер на 60 197,20 лв. 

 Дневен център за възрастни с психични разстройства вследствие на 

зависимости – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите - 15. Инвестираните средства са в размер на 95 025 

лв. 

 Център за работа с деца на улицата към КСУДС – Русе – Запазен е капацитетът 

на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите – 15. 

Инвестираните средства са в размер на 106 335 лв. 

 Приют за безнадзорни деца към БЧК – След промените в ППЗСП от 11.11.2016 г. 

е променен видът на социалната услуга и нейният капацитет от 15 на 8 деца, 

считано от 01.05.2017 г. Инвестираните средства са в размер на 27 783,33 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Функционира 

като ново разкрита социална услуга от 01.05.2017 г. с капацитет 15 деца без 

увреждания. Инвестираните средства са в размер на 48 373,33 лв. 

 Център за работа с деца на улицата към БЧК – След промените в ППЗСП от 

11.11.2016 г., е намален капацитетът на услугата от 25 на 15 лица, считано от 

01.05.2017 г. Инвестираните средства са в размер на 129 965 лв. 

 Домашен социален патронаж – Разширяване на дейността в с. Басарбово, кв. 

Средна Кула и кв. Долапите - запазен е капацитетът на услугите /555 лица/ 

поради целогодишното им използване от потребителите. Инвестираните 

средства са в размер на 342 428 лв. 

 Социално предприятие – Обществена трапезария /СПОТ/ - ОП СПОТ /Социално 

предприятие – Обществена трапезария/ е разкрито след приключване на 

проектните дейности по схема "Нови възможности" на Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. Наети на трудови договори за 

2017 г. са били 11 лица. Инвестираните средства са в размер на 118 685 лв. 
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 Подпомагане на 9 сдружения и съюзи на хора с увреждания – За 2017 г. са 

подписани са договори с 8 дружества на хората с увреждания. Инвестираните 

средства са в размер на 22 400 лв. 

 Подпомагане на 2 сдружения, в които членуват 23 клубове на пенсионери - 

Подписани са договори с двата пенсионерски съюза, за 23 пенсионерски клуба 

на територията на Община Русе. Инвестираните средства са в размер на 21 400 

лв. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите 

– 25. Инвестираните средства са в размер на 66 300 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №1 – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 15. Инвестираните средства са в размер на 153 780 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №2 – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 12. Инвестираните средства са в размер на 123 024 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №3 – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 15. Инвестираните средства са в размер на 153 780 лв. 

 Наблюдавано жилище за хора с психични разстройства – Променен е видът на 

социалната услуга в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства и нейният капацитет от 15 на 12 лица, считано от 

01.05.2017 г. Инвестираните средства са в размер на 28 524 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №4 – 

Функционира като ново разкрита социална услуга от 01.05.2017 г. с капацитет  за 

12 лица с психични разстройства. Инвестираните средства са в размер на 82 016 

лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1 

към КСУДС – Русе – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите – 12. Инвестираните средства са в размер на 128 

616 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №2 – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 10. Инвестираните средства са в размер на 107 180 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №3 – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 14. Инвестираните средства са в размер на 150 052 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №4 – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 14. Инвестираните средства са в размер на 150 052 лв. 
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 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №5 – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите – 14. Инвестираните средства са в размер на 150 052 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с множество 

увреждания  с потребност от постоянна медицинска грижа №6 – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите 

– 8. Инвестираните средства са в размер на 115 360 лв. 

 Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно 

насилие – След приключване на проект "Кризисен център на територията на 

Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов 

признак и предоставяне на услуги в него", от 18.04.2017 г. услугата се предоставя 

като местна дейност за 15 потребители. Инвестираните средства са в размер на 

63 750 лв. 

 Звено "Майка и бебе" – Запазен е капацитетът на услугата поради 

целогодишното ѝ използване от потребителите – 4. Инвестираните средства са в 

размер на 30 540 лв. 

 Изпълнение на проект "Социално включване чрез услуги за ранно детско 

развитие" – Проектът е в процес на реализация до 31.07.2018 г. Инвестираните 

средства са в размер на 219 661,83 лв. 

 Изпълнение на проект "Разкриване на общностен център за предоставяне на 

почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и Център за 

социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе" – Стартирани дейности 

по проект "Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови 

социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална 

рехабилитация и интеграция" в Община Русе, по сключен административен 

договор №BG05M9OP001-2.005-0144-C01, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 "Активно включване", 

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-

2020 г. Сключен административен договор за реализация на проектните 

дейности от 12.04.2017 г. до 31.12.2018 г. Наети са 3 лица на длъжност 

"Социален асистент", обгрижващи 7 потребители. Инвестираните средства са в 

размер на 78 233,20 лв. 

 Изпълнение на проект "Приеми ме 2015" – Приемни семейства - 26 бр. и 

настанени деца - 50. Инвестираните средства са в размер на 291 532,14 лв. 

 Изпълнение на проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на 

ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе" – 

Проектът се реализира и през 2017 г. на територията на Община Русе и на 

територията на партниращите общини Иваново, Ветово, Борово. Инвестираните 

средства са в размер на 211 206,18 лв. 

 Изпълнение на проект "Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – 

Русе" – Проектът се реализира в периода от 16.12.2016 г. до 15.10.2017 г. 
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Предоставяни са почасови социални услуги "Домашен помощник" и "Социален 

асистент" от Звеното за услуги в домашна среда при реализиране на проектни 

дейности. Брой наети лични асистенти - 117 лица; брой наети домашни 

помощници - 20 лица; брой потребители на социалните услуги - 251 лица; брой 

обучени лица - 102. Инвестираните средства са в размер на 366 086,38 лв. 

 Изпълнение на проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Русе" – 

Предоставяне на услугата "Обществена трапезария" чрез финансиране по 

Проект "Осигуряване на Топъл обяд - 2016-2020" по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане от "Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица" – Операция тип 3 – 

2014BG05FMOP001-03.02. Потребители на социалната услуга за 2017 г. са били 

182 лица. Инвестираните средства са в размер на 82 552,89 лв. 

 

Приоритет 2.4 Развитие на младежките дейности и спорта 

Специфична цел 2.4.1 Насърчаване на младежките дейности 

 Функциониране на Младежко информационно-консултантски център Русе – 

Младежко информационно консултантски център Русе е създаден по проект 

"ВИЯ РЕГИЯ 5", финансиран от Министерство на младежта и спорта и се 

реализира от Сдружение "Вдъхновение" съвместно с Общински Младежки Дом 

- Русе и в партньорство с Областна администрация Русе, Община Русе и 

Общинска фондация "Русе - град на свободния дух". Центърът има за цел да 

предоставя актуална информация и консултации в различни направления на 

младите хора от Област Русе, както и да провежда обучения по различни теми. 

Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 10 000 лв. 

 Младежки парламент – Русе – Младежкият парламент включва представители 

на средните училища в Русе и има за цел да бъде представителен орган на 

младите хора в град Русе. Работи съгласно Ревизираната европейска харта за 

участието на младите хора в живота на общините и регионите и бялата книга за 

младежта. Младежите разработват проучвания и анкети, реализират кампании, 

инициират кръгли маси и дискусии, провеждат срещи с представители на 

властта. Членовете участват в национални срещи на младежките парламенти. 

Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 2 000 лв. 

 

Специфична цел 2.4.2 Насърчаване на масовия спорт 

 Обновяване на съществуващи и изграждане на нови открити спортни игрища – 

През 2017 г. беше извършен основен ремонт на три броя спортни игрища, като 

изразходените средства са в размер на 60 000 лв. 
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 Изграждане на площадки за стрийт фитнес и за фитнес на открито – Изградени 

са 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес, като 

инвестираните средства са в размер на 59 266 лв. 

В контекста на Специфична цел 2.4.2. Насърчаване на масовия спорт, през 2017 

г. Фондация "Русе – град на свободния дух" подкрепи 4 проекта в областта на масовия 

спорт. За целта, от бюджета на Фондацията са отделени 6 990 лв. за изпълнение на 

следните проекти: 

 Ролерфест "Да караме заедно ролери в Русе и Букурещ"; 

 Международен пробег на свободния дух Русе – Гюргево; 

 Международен ултрамаратон "Кениън Крийк"; 

 Проект "Развитие на велокултурата – по-малък трафик, по-чист въздух, по-

здравословен и безопасен начин на живот". 

 

Специфична цел 2.4.3 Насърчаване на професионалния спорт 

 Изпълнение на Програма "Спорт" – Приема се ежегодно и чрез нея се 

подпомагат спортните клубове от Община Русе за организиране на състезания и 

развитието им. Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 808 000 лв. 

 Международен турнир по спортни танци – "WDSF Open Ruse" – Ежегодно на 

територията на община Русе се провежда Международен турнир по спортни 

танци "WDSF WORLD INTERNATIONAL OPEN RUSE" под егидата и за купата на 

кмета на Община Русе. Организатори на събитието са Община Русе, Българска 

федерация по спортни танци и Клуб по спортни танци "Настроение". 

Инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 42 000 лв. 

 Модернизиране на Градски стадион – Русе – През 2017 г. са извършени 

следните дейности по проект на Министерството на младежта и спорта: 

 Ремонт на тревно игрище и изградено е ново осветление – 1 000 000 лв.; 

 Извършен ремонт на огради и тротоари – 142 000 лв.; 

 Закупена е нова уредба – 61 215 лв.; 

 Ремонтиран е сектор със седалки – 63 000 лв.; 

 Изготвен проект за изграждане на козирки над два сектора и ВИП ложа над 

тунела за влизане в градски стадион. Индикативна стойност - 350 000 лв. с ДДС 

(с включени всички разходи по реализацията му) – фаза: изготвен технически 

инвестиционен проект; сключен договор за строителен надзор; предстои избор 

на изпълнител на СМР и реализацията му през 2018 г. Изразходени средства 

през 2017 г. – 27 840 лв.; 

 Монтирано видеонаблюдение – 8 000 лв. 

 Модернизиране на спортен комплекс "Дунав" - реконструкция, енергийна 

ефективност, изграждане на пожароизвестителна система и система за 

видеонаблюдение – През 2017 г. е извършено изграждане на 
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пожароизвестителна система и система за видеонаблюдение. Инвестираните 

средства са в размер на 15 000 лв. 

 Ремонт и обновяване на Спортен комплекс "Локомотив" - ремонт на сградата 

на "Зала за борба" и обслужващи помещения в комплекса, подмяна на 

дограма, подмяна на водопровод и канал, изграждане на система за 

видеонаблюдение – През 2017 г. е извършен ремонт на сградата на "Зала за 

борба" – 260 000 лв. 

 Ремонт и обновяване на спортната база в Спортен комплекс "Ялта" - подмяна 

на дограма и изграждане на система за видеонаблюдение – Изградена е 

система за видеонаблюдение. Инвестираните средства са в размер на 60 000 лв. 

 Ремонт на сграда за подготовка и почивка на състезателите и метални халета 

за лодки в "Гребна база" в с. Николово – През 2017 г. е извършен ремонт на 

сграда за подготовка и почивка на състезателите в "Гребна база", с. Николово. 

Извършени са следните дейности: 

 Извършено е обзавеждане на базата – 16 000 лв.; 

 Изградено е пречиствателно съоръжение – 20 000 лв.; 

  Ремонт на ограда – 6 000 лв.; 

 Монтирано е отопление – 11 000 лв.; 

 Направено е зарибяване на езерото – 7 000 лв. 

 Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала 

"Иван Ханджиев" – Изготвен е проект по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за 

финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и 

съоръжения от Министерството на младежта и спорта. По проекта с бюджет 284 

721,49 лв. ще се осъществи ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки на 

спортната зала. Целта е да се подобри състоянието на сградата и прилежащите 

помещения и да се ограничат загубите на топлинна и електрическа енергия. 

 

Приоритет 2.5 Утвърждаване на културата и туризма като фактори за устойчиво и 

интегрирано градско развитие 

Специфична цел 2.5.1 Модернизиране и разширяване на културната и туристическата 

инфраструктура 

 Ремонт и реставриране на "Семизовата къща" – Изготвени са техническа 

спесификация, задание за обществена поръчка и документация за избор на 

изпълнител за проектиране. Проведена е обществената поръчка. Предстои 

сключване на договор за проектиране. Няма изразходени средства през 2017 г. 

 Благоустрояване на терасата на "Левента" и превръщането ѝ в туристическа 

атракция – Три 18-метрови пилона, предназначени за знамената на Русе, 

България и ЕС, ще бъдат монтирани на хълма Левента. Геометричният център на 

средния пилон ще съвпада с продължението на осовата линия на ул. 

"Борисова". Предвидени са благоустрояване на площадката, ремонт и 
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възстановяване на съществуващата настилки и естрада. На подходящи места ще 

се разположат стационарни бинокли – 2 бр., за наблюдение срещу заплащане, с 

височина до 150 см. и ъгъл на завъртане 360 градуса. Знамената на пилоните ще 

бъдат дълги 10 м. и широки 2 м. 

Благоустрояване на терасата на "Левента" и превръщането ѝ в туристическа 

атракция с индикативна стойност - 200 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи 

по реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен проект; 

сключен договор за строителен надзор; предстои избор на изпълнител на СМР и 

реализацията му през 2018 г. Изразходените средства през 2017 г. са в размер 

на 8 000 лв.; 

 Ремонт и модернизация на Пантеона на възрожденците – Община Русе, в 

партньорство с Община Гюргево, депозира през 2017 г. проектно предложение 

"Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок 

туристически потенциал в Еврорегион Русе - Гюргево", по Програма "INTERREG 

V-A Румъния-България 2014-2020 г.", Приоритетна ос 2 "Един зелен регион", 

Специфична цел 2.1 "Подобряване на опазването и устойчивото използване на 

природното наследство, ресурсите и културното наследство". В рамките на 

проектното предложение за Община Русе са предвидени 1 954 576,49 лв. В 

българската част на проекта е заложено изпълнение на строително-монтажни 

работи за рехабилитация на сградата на Пантеона в Парка на Възрожденците, и 

въвеждане на модерни мултимедийни техники. В частта на проекта, 

изпълнявана от румънския партньор, са заложени дейности за развитие на 

околните пространства и използване на модерни мултимедийни техники в 

крепостта в Гюргево.  

Рехабилитацията и модернизирането на двата културно-исторически обекта ще 

допринесе за повишаването на атрактивността и разпознаваемостта на 

културното наследство на региона сред местните и чуждестранни туристи. 

Предвижда се създаване на интегрирани туристически продукти/услуги – 

интегриран туристически маршрут, каталог и уебсайт, които представят значими 

културни забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево, както и общ план за 

управление на културното наследство в региона за трансгранично 

сътрудничество Русе-Гюргево, обща маркетингова стратегия и съвместна 

информационна кампания. 

 Ремонт и модернизация на Художествената галерия на ул. "Борисова" №39 – 

Община Русе, в партньорство с Община Гюргево, има депозирано проектно 

предложение "Валоризация на общото местно и европейско нематериално 

наследство чрез културни пространства", по Програма "INTERREG V-A Румъния-

България 2014-2020 г. ", Приоритетна ос 2 "Един зелен регион", Специфична цел 

2.1 "Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното 

наследство, ресурсите и културното наследство". В рамките на проектното 

предложение за Община Русе са предвидени 2 151 073,92 лв. В българската част 
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на проекта е заложено изпълнение на строително-монтажни работи за 

рехабилитация на сградата на Художествената галерия, която се намира на ул. 

"Борисова" №39. В частта от проекта, изпълнявана от румънския партньор, се 

предвиждат дейности за установяване на модерно пространство за изложби и 

култура в съществуваща сграда в Гюргево.  

Рехабилитацията и модернизирането на двата обекта ще предостави 

възможност за по-ефективно популяризиране на общото културно наследство и 

традиции на региона в национален и международен мащаб. Предвижда се 

създаване на интегрирани туристически продукти/услуги: широкомащабно 

трансгранично културно събитие (фестивал) за възстановки на традиции и 

обичаи и демонстриране на общото нематериално културно наследство на 

региона, широкомащабно трансгранично културно събитие (фестивал) с фокус 

върху модерното изкуство и креативните индустрии, интегриран туристически 

маршрут, съвместно проучване на общото нематериално културно наследство в 

региона, изготвяне на обща стратегия за неговото популяризиране, съвместна 

информационна кампания. 

 Ремонт на покрива на зала "Филхармония" в Държавна опера – Русе – През 

2017 г. са извършени строително-монтажни работи на покрив и фасада на 

сграда Опера. Инвестираните средства са в размер на 197 386,18 лв. 

 Цялостно оборудване на сградата на Нумизматичен музей Русе и създаване на 

три паралелни структури: експозиционна част, виртуален музей и учебен 

музей – Основната цел на Фондация "Братя Бобокови" е да опази, реставрира, 

експонира и съхрани за идните поколения събраните колекции, да допринесе за 

развитието на музейното дело в България. Музеят ще е единствен по рода си не 

само в региона, но и в цяла България, като ще се превърне в притегателен 

център и дестинация не само за специалисти – нумизмати, но и за широката 

публика. До момента за реновирането на сградата на Нумизматичен музей - 

Русе, която е паметник на културата, са вложени 500 000 лв. лични средства, а 

до края на месец май 2018 г. ще бъдат вложени още 2 000 000 лв. за пълната 

реконструкция и реставрация на сградата по изискванията на НИНКН, и 

превръщането ѝ в музей.  

Фондация "Братя Бобокови" планира да кандидатства за финансиране по 

програма "Градско развитие", Специфична цел 2.5.1 – "Модернизиране и 

разширяване на културната и туристическа инфраструктура" в размер на 

4 000 000 лв. за цялостното оборудване и изграждане на три паралелни 

структури: 

- Експозиционна част на музея, която да покаже по един иновативен и 

достъпен за широката публика начин колекциите на музея, състоящи се от 

нумизматични сбирки и археологическа предметна колекция; 

- Виртуален мултимедиен музей, който да разкаже в детайли за живота на 

хората и историята на четирите най-значими нумизматични колекции – 
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"Деултум", "Аполония Понтика", "Скитски царе" и "Средновековни български 

царе";  

- Учебен музей, в който ще бъдат използвани най-съвременни дигитални 

методи за обучение и занимания с ученици в областта на нумизматиката и 

археологията и опазване на културното ни наследство. 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Общински детски 

център за култура и изкуство, град Русе – Проектът е представен за 

финансиране пред НДЕФ и е в процес на оценка. 

 

Специфична цел 2.5.2  Развитие на културния и събитиен календар и утвърждаване 

на Русе като фестивален център с национално и международно значение 

 Провеждане на Международен фестивал "Мартенски музикални дни" – 57. 

Международен фестивал "Мартенски музикални дни" 2017 се проведе в 

периода 10-26 март при изключителен интерес от страна на публика и медии на 

местно, национално и международно ниво. Програмата включи 41 събития и 

около 600 участници. Освен българи, на сцената се изявиха музиканти от 10 

държави: Великобритания, Германия, Франция, Чехия, Литва, Италия, Словения, 

Русия, Австрия и САЩ. Сред акцентите в наситената програма се откроиха 

участници като световноизвестния виолист Юри Башмет и неговия Ансамбъл 

"Московски солисти", Чикагската джаз филхармония със солист Орбърт Дейвис, 

Саксофонен квартет "Signum" и акордеониста Мартинас Левицкис, Клавирно дуо 

Генова – Димитров, Мария Принц и Матиас Гьорне, Светлин Русев, Евгени 

Божанов, Минчо Минчев, Фестивалният оркестър с диригент Емил Табаков и др. 

Фестивалът предложи и богата паралелна програма, която включи 14 концерта 

за деца и младежи в образователната серия ММД Джуниър, 5 майсторски класа 

със 75 участници в Международна музикална академия "Проф. Саша Попов", 

както и редица други събития. С високия си художествен стандарт, фестивалът 

отново доказа своето място на фестивалната карта на Европа, като за поредна 

година бе отличен с лейбъла "Европейски фестивал". Инвестираните средства са 

както следва: 357 604 лв. в т. ч.: 170 000 лв. от Общинския бюджет и 187 604 от 

спонсори, дарители и проекти. 

 Провеждане на Международен фестивал на ледените скулптури – 

Превърналият се в емблема на зимните атракции в Русе Международен 

фестивал на ледените фигури "Русе Айс Фест" 2017 за четвърта поредна година 

събра забележителни участници, майстори на ледения карвинг от различни 

държави по света и прикова вниманието на хиляди русенци и гости на града. За 

втора година "зимната приказка" оживя в центъра на Русе, в специално 

изработено за целта хале с хладилни камери, което позволява по-дългия живот 

на скулптурите, давайки възможност на посетителите да се радват на ледените 

творения в продължение на два месеца – от 15 декември 2017 до 15 февруари 

2018. Освен експозицията, традиционно в рамките на фестивала са включени 
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още концерти и редица събития и забавления за деца и техните родители. 

Инвестираните  средства са в размер на: 68 967 лв. 

 Провеждане на Международен фестивал на пясъчните скулптури – Третото 

издание на Международния фестивал на пясъчните скулптури "Русе Санд Фест" 

2017 се проведе край Понтон №9 на русенския кей в периода 23-30 юни под 

мотото "Световни изобретения и иновации". Темата на събитието е свързана с 

развитието на Русе и в изпълнение на стратегическата цел до 2025 г. той да се 

утвърди като град на знанието, иновациите, предвидена в Иновационната 

стратегия за интелигентен растеж от 2017 г. Във фестивала участваха 10 

признати скулптора от 8 държави: България, Великобритания, Украйна, Италия, 

Холандия, Ирландия, Русия и Република Того. С над 700 тона пясък разполагаха 

творците, за да изваят своите произведения, които събраха погледите на хиляди 

русенци, гости на града и стотици туристи от многобройните круизни кораби. 

Богата развлекателна и образователна програма съпътстваше фестивала: 

редица музикално-артистични събития, академия по пясъчно скулптиране за 

ученици и студенти, пясъчна работилница за деца и др. Инвестираните средства 

са в размер на 64 684 лв. 

 Провеждане на Коледно-новогодишен фестивал – Коледно-новогодишният 

фестивал в Русе по традиция предоставя на широката публика богата и 

разнообразна развлекателна програма. В рамките на изданието през целия 

месец декември, Община Русе предложи 17 събития с различен мащаб и 

формат. Стартът му бе даден със запалването светлините на коледната елха на 

площада, премина през серия концерти, спектакли, филмови вечери и завърши 

навръх Нова година с празничен концерт пред многобройна публика. Сред 

акцентите в програмата на Коледно-новогодишния фестивал бяха 

Международният фестивал за ледени фигури "Русе Айс Фест", традиционното 

русенско коледуване с участието на читалищни коледарски групи, концерти на 

Веселин Маринов, както и на Орлин Горанов заедно с Биг Бенд Русе. Новост 

през 2017 беше инициативата Ruse Flashmob Weeks, която в рамките на две 

седмици пренесе коледното настроение на най-неочаквани места в града чрез 

атрактивни предколедни акции и пърформанси, изпълнени от деца и младежи 

от русенските музикални и танцови школи, в големи вериги магазини, 

супермаркети, в градския транспорт и на други нестандартни пространства. 

Инвестираните средства са в размер на 30 622 лв. 

 Провеждане на Фолклорен събор "Златната гъдулка" – На 11 юни, при 

изключителен интерес от страна на публика и участници, се проведе 48. 

Фолклорен събор "Златната гъдулка" – Русе 2017. Участваха над 600 души: 31 

индивидуални изпълнители, 25 групи за изворен фолклор, 26 групи за 

обработен фолклор, общо 82 групи и индивидуални изпълнители от областите 

Силистра, Габрово, Шумен, Велико Търново и Русе. Допълнителна атракция за 

публиката бе и съпътстващото събитие – Алея на занаятите на Дунавската 
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задруга на народните художествени занаяти в Русе. Инвестираните  средства са 

в размер н 4 932 лв. 

 Провеждане на Фестивал за детско и младежко творчество "Всемир на 

таланти" – Превърналият се в традиция Фестивал "Всемир на таланти" се 

проведе на 17 септември на Централния градски площад, като за трета поредна 

година премина в съпътствие с екофестивала "Стара хартия за нова книга" 2017. 

Шестото издание на фестивала обедини култура, образование и екология, 

превръщайки се в сцена за изява на талантливи деца и младежи. В програмата 

бяха включени 25 творчески и образователни ателиета, които предизвикаха 

небивал интерес от страна на стотици деца и родители. Инвестираните средства 

са в размер на 6 908 лв. 

 Провеждане на София Филм Фест на път (кинофестивал) – За шести пореден 

път селекция от най-доброто световно и европейско кино беше представено в 

Русе в рамките на фестивала София Филм Фест. Осем пълнометражни филма, 

два от които с насоченост към детската аудитория, бяха прожектирани пред 

пълна зала в Доходно здание. Освен филмите, многобройната публика се 

срещна с режисьори, филмови актьори, костюмографи, специални гости от 

Румъния и др. Инвестирани средства са в размер на 5 820 лв. 

 Провеждане на Русе Джаз Фест – ОП "Русе арт" и Клуб на дейците на културата 

организираха 42. Джаз среща Русе 2017. Тя се проведе в Доходно здание в 

периода 16-18 ноември. Програмата на фестивала включи както изявени 

български джаз музиканти, така и чужди изпълнители в самостоятелни 

програми или в съвместни с български музиканти. Първата вечер започна с 

Ангел Заберски Квинтет и гостите от Франция – група "Хоризонти". Във втората 

вечер се изявиха  групите "Фънкалеро" и  MEY feat. JCAT /Франция-България/, а 

Антони Дончев – Квартет и музикантите от Испания – група "Патакс" закриха 

подобаващо джаз фестивала. Инвестираните средства са в размер на 17 000 лв. 

 Провеждане на Арт салон "Любов и вино" – Третото издание на арт салон 

"Любов и вино" се проведе в периода 31 януари – 23 февруари. Организатори са 

ОП "Русе арт" и Клуб на дейците на културата съвместно с ДТ "Сава Огнянов" и 

Общински младежки дом. Програмата включи общо 14 събития, сред които 

театрални постановки  с известни и утвърдени артисти и изпълнители;  изложби 

на русенски творци и гости от чужбина, 2 кинолектории, 3 представяния на 

поети и писатели от Русе и страната и 2 концерта.  Събитията бяха съпроводени с 

представяния на винопроизводители от Русе и региона. Общо са проведени 14 

прояви и са инвестирани средства в размер на 14 000 лв. 

 Провеждане на Дни на Канети – За трета поредна година ОП "Русе арт" и Клуб 

на дейците на културата проведоха Дни на култура, изкуство и образование 

"Елиас Канети", посветени на родения в Русе нобелов лауреат. Програмата 

включи общо 18 събития от различни сфери на изкуството – кино, театър, 

изобразително изкуство, литература – адресирани както към традиционната 
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публика, така и към подрастващите. Събитията бяха представени от русенски, 

национални и чуждестранни творци. Инвестираните средства са в размер на 6 

000 лв. 

 Провеждане на Национален ученически театрален фестивал – 21-вото издание 

на Националния ученически театрален фестивал "Климент Михайлов", 

организиран от Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство, 

се проведе в периода 10-18 юни 2017 г. с подкрепата на ДТ "Сава Огнянов" и ОП 

"Русе арт". Участие взеха 21 театрални трупи от цялата страна, сред които 7 

русенски. Инвестираните средства са в размер на 5 000 лв. 

 Провеждане на Международен фолклорен фестивал "Северина" – На 23 и 24 

юни, на Централния градски площад, се проведе 2. Международен младежки 

фолклорен фестивал "Северина", в който взеха участие 180 танцьора от 9 

български, румънски, арменски и молдовски състава за фолклорни танци. 

Домакин на фестивала беше Фолклорно танцово студио "Зора" към Общински 

младежки дом-Русе с ръководител Магърдич Астхигян. Същинската част на 

фестивалната програма се състоя на 24 юни на открита сцена пред Съдебната 

палата. Участниците се представиха и в дефилето на традиционния русенски 

карнавал. Всеки един от съставите получи грамота и плакет за своето участие. 

Ползотворна работна среща за обмяна на опит на ръководителите на съставите 

се проведе сутринта на 24 юни в сградата на ОМД. Общо през двата фестивални 

дни зрителите, които наблюдаваха фолклорния спектакъл, наброяват около 1 

100 човека. Инвестираните средства са в размер на 3 600 лв. 

 Провеждане на Международен фестивал "Танцуващата река" – На 8 април се 

проведе 11. Международен балетен фестивал "Танцуващата река". Броят на 

участниците достигна своя връх от 813 малки и големи танцьори. Фестивалът се 

проведе в две зали – зала "Русе" и Голяма зала на Доходно здание. Участваха 23 

състава от България и 6 от Румъния, които изпълниха общо 247 танца с публика 

от над 1 000 човека. Инвестираните средства са в размер на 3 000 лв. 

 Провеждане на Национална хорова среща – 300 изпълнители взеха участие в 6. 

Национална хорова среща, която се проведе на 28 и 29 ноември с домакини - 

хор "Св. Георги Победоносец" към ОМД – Русе с диригент Мина Влайкова. 

Първият фестивален ден се състоя в зала "Филхармония", като в концерта 

публиката имаше възможност да чуе светска музикална програма. В нея участие 

взеха 8 хорови състава от цялата страна. Вторият ден продължи с концерт-

матине от православни песнопения, което се състоя в храм-паметника "Света 

Твоица". Фестивалът приключи с творческа работна среща между 

ръководителите и диригентите на всеки от участващите хорове. Инвестираните 

средства са в размер на 500 лв. 

 Провеждане на Международен мажоретен фестивал – Първият 

Международен мажоретен фестивал "Русе Ритъм & Марш" се проведе на 1 и 2 

юли. Той започна с празнично дефиле по ул. "Александровска", в което се 
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включиха 12 състава и над 250 участници от страната и чужбина. Във втория ден 

от фестивала, край Понтон №8, участващите мажоретни състави представиха 

своите композиции. Домакин на събитието бе Общински мажоретен състав 

"Екстрийм" при ОМД – Русе, а публиката наброяваше над 1 000 човека. 

Инвестираните средства са в размер на 7 000 лв. 

 Провеждане на Младежки фестивал "Музика и цветове" – За втора поредна 

година Общински младежки дом и Община Русе реализираха нестандартния 

музикален фестивал, който се проведе на 28 юни, на Понтон № 8 на русенския 

кей. Под звуците на музикалните изпълнения на популярните специални гости 

DJ Diass и Diva Vocal, над 2 500 млади хора създадоха цветна феерия с 

разпръскването във въздуха на безвреден органичен цветен прах, предоставен 

от организаторите на събитието. Публика – над 500 човека. Инвестираните 

средства са в размер на 3 400 лв. 

 Провеждане на Международен Грийн Рок Фест – Фенове на рок музиката от 

България, Румъния и Сърбия се събраха в Русе, за да преживеят емоцията от 

деветото издание на Грийн Рок Фест. Стартът беше поставен от силистренската 

група "Novacain". На сцена се представиха и любимците на русенската публика 

"Born For Vengeance" и "Gunpowder". Впечатляващо участие в GREEN ROCK GEST 

имаха и музикантите от сръбската група "Alogia", които изпяха свои песни и 

световни рок хитове. Ревът на моторите на рокерския мотоклуб LOWLANDERS  

обяви появяването на нашумялата румънска група "Scarlet Aura". Бурни овации 

предизвика изявата на вокалиста на американската група "Steelheart" Миленко 

Матиевич, който гостува за първи път в България по покана на Фондация "Русе - 

град на свободния дух". Той представи пред феновете си впечатляваща 

акустична версия на своите парчета. С нова енергия и специална концертна 

програма  финалът на деветото издание на GREEN ROCK FEST в Русе постави 

култовата българска група "Тангра". За първи път публиката имаше възможност 

да наблюдава концерта и на видео стена. Индикаторите за изпълнение са както 

следва: активни участници - 50 бр.; публика – 5 000 души; партньорства – 4; брой 

медийни публикации - 38. По проекта от Фондация "Русе - град на свободния 

дух" са изразходени 19 655,22 лв. 

 Провеждане на Европейска театрална работилница – Успешното провеждане 

на Европейската театрална работилница и през 2017 г., в периода 7-11 юни, 

продължи стремежа на ДТ "Сава Огнянов" да въвежда и разширява интереса на 

зрителите към явленията в съвременния европейски театър. Наситената 

програма включи биографичен шоу-спектакъл на Николай Урумов, среща с Рада 

Москова, спектакъл на Теди Москов с номинация за АСКЕЕР 2016, романтична 

комедия от режисьора Ивайло Ненов и двудневен спектакъл на открито на 

гостуващия театър "Тудор Виану" – Гюргево, който предизвика изключителен 

интерес от страна на стотици русенци и гости на града. Инвестираните средства 

от Община Русе са в размер на 9 600 лв. 
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 Провеждане на Фестивал "3D светове в градския щрих на Русе" – Събитието 

представлява международен фестивал за 3D-живопис върху урбанизирани 

площи в градската среда и от 6 до 9 юли 2017 г. се проведе за първи път в Русе. 

Участваха известни европейски стрийт арт автори от Холандия, Италия и 

Мексико, които твориха пред публика и проведоха академия с 16 млади 

русенски художници. Те изработиха 4 бр. 3D-изображения с размери 5/10 м., 

разположени по алеите на площад "Свобода", добавяйки още един нюанс на 

Русе като център за съвременно изкуство и развитие на алтернативни 

пространства за култура в градска среда. Инвестираните средства от Община 

Русе са в размер на 2 500 лв. 

 Провеждане на Национален мотосъбор – 13. Национален мотосъбор Русе 2017 

се проведе на 16, 17 и 18 юни на хижа "Приста". Организаторите от мото клуб 

"The THUNDERS" МС, заедно с МСС "Дунавски братя" и Община Русе. В 

изданието, освен очакваните многобройни мотоклубове, се изявиха и гости от 

страната и чужбина, а съпътстващата развлекателна програма включваше 

редица рок групи, атрактивно каране, мото драг и стънт шоу, които събраха 

стотици любители на високите скорости и рок музиката. Инвестираните средства 

са в размер на 7 650 лв. 

 Реализиране на Програма "Култура" на Община Русе  с цел стимулиране 

развитието на културния сектор, културното многообразие, съвременното 

изкуство и съвременните социокултурни практики за приобщаване на 

гражданите към културния процес – През 2017 г. беше предприета 

модификация на Програма "Култура" за по-ясно диференциране мащабите на 

кандидатстващите проекти, като се увеличи бюджетът на програмата с 30 000 

лв. и се въведе разделение в две направления: "Малки творчески проекти" 

(максимално финансиране от 3 000 лв.) и "Международни фестивали" 

(максимално финансиране от 12 000 лв.). В пилотното издание на обновената 

Програма "Култура", Община Русе подкрепи общо 26 проекта със суми на обща 

стойност 82 000 лв. Сред финансираните проекти намериха място мащабни 

събития и фестивали като  Международна лятна академия "Алегра", 

Международен кинофестивал "Дунав – реката на Европа", 13. Международен 

конкурс за екслибрис, Фестивал за съвременно изкуство "Процес-Пространство", 

5. Международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли "Културните 

центрове на Европа" и др. Освен това, бяха подкрепени участията на талантливи 

русенски деца на фестивали в чужбина, като не бяха пренебрегнати и 

инициативите на по-малките културни оператори в Русе. Инвестираните 

средства са в размер на 82 000 лв. 

 Реализиране на Програма "Читалища" с цел разширяване на достъпа до 

култура и развитие на специфични културни и социални услуги по райони и в 

малките населени места – Освен ежегодната допълваща общинска субсидия за 

читалищна дейност, в размер на 20 000 лв., през 2017 г. с Решение на Общински 
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съвет - Русе №436, прието с Протокол № 18/31.01.2017, бяха отпуснати още 99 

975 лв. за текущ ремонт и отоплителни уреди на читалищата от малките 

населени места с цел оптимизация на тяхната работа чрез подобряване на 

читалищните сградни фондове. Инвестираните средства са в размер на 119 975 

лв. 

 Картографиране на фестивалите, културните и творческите индустрии и 

изготвяне на стратегия за развитието им - Проектът е в идейна фаза. 

 Провеждане на ежегоден Парад на ретро автомобили – Парадът на ретро 

автомобили е първото по рода си събитие за Русе, благодарение на което градът 

влезе в националната програма на ретро парадите. Ежегодната инициатива 

събира над 80 колекционери на класически возила от България и Румъния, както 

и гости от страната и чужбина. Ретро автомобилите и мотоциклетите дефилират 

по централните улици на града, след което многобройните зрители имат 

възможност да разгледат и да се снимат с тях. Инициативата е съпътствана с 

атрактивна шоу и музикална програма. Според регламент експертно жури 

оценява автомобилите и връчва награди в различни категории. Публиката също 

гласува за своя фаворит. Инвестираните средства за проекта през 2017 г. са в 

размер на 4978,30 лв. 

 Подкрепа реализацията на проекти с висока обществена значимост в рамките 

на Фонд "Местни инициативи" – В контекста на Специфична цел 2.5.2 "Развитие 

на културния и събитиен календар и утвърждаване на Русе като фестивален 

център с национално и международно значение", Общинска фондация "Русе – 

град на свободния дух" инициира и подпомогна реализирането на 7 мащабни и 

иновативни събития, които подсилват чувството за общност сред русенци, 

улесняват диалога между представители на различни културни, творчески, 

научни, образователни, спортни групи, насърчават междусекторните форми на 

сътрудничество. Подкрепени бяха и традиционни събития от културния 

календар на града. Изразходваните средства са в размер на 39 613 лв. 

Реализираните проекти са: 

- Международния танцов конкурс „mOvmnt International Dance Competition“ – 

4500 лв.; 

- Шоу-спектакъл "В света на щастието" – 1 000 лв.; 

- Фестивал на пясъчните скулптури RUSE SAND FEST 2017 - 4182,87 лв.;  

- Концерт и мултимедийно шоу "От Виена до Русчук  - на една река разстояние" – 

4 044 лв.; 

- Фестивал "3D стрийт арт" – 3 231,21 лв.;  

- Грийн рок фест Русе 2017 – 19 655 лв.; 

- Десети фестивал на литературното изкуство – 3 000 лв. 

 

Специфична цел 2.5.3 Ефективно популяризиране на местните културни ресурси и на 

туристическия потенциал 
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 Изпълнение на Програма "Туризъм", в т. ч. провеждане на информационни 

кампании чрез съвременни средства за информация; създаване на рекламни 

филми и други презентационни материали; участия в специализирани 

изложения и журналистически турове; участия в туристически борси и 

изложения – През 2017 г. Община Русе взе участие в следните международни 

борси и изложения: 

 Международна туристическа борса "Ваканция и СПА ЕКСПО", гр. София – 15-

17.02.2017 г. - Община Русе участва на самостоятелен щанд от 9 кв. м., 

брандиран с индивидуална визия. Съвместно с експертите от Регионален 

исторически музей – Русе бяха презентирани културно-исторически 

забележителности, възможностите за културен и винен туризъм. Занаятчиите от 

Дунавска задруга на художествените занаяти представиха занаяти, а художникът 

Валентин Георгиев създаваше шаржове за посетителите на щанда. Профилът на 

изложителите от страната и чужбина включваше: 400 компании (в това число 30 

чужди национални бордове), туроператорски и туристически фирми и агенции, 

транспортни агенции, хотели, хотелски вериги, ресторанти; балнеолечебни 

курорти и спа-центрове, винарски къщи от цяла България, общини, общински 

организации, НПО и туристически центрове, софтуерни компании и др. Бяха 

осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския и на 

рекламния бизнес, с над 40 представители на общини, както и с представители 

на други местни администрации. Всички те бяха поканени да вземат участие в 

Тринадесетото туристическо изложение "Уикенд туризъм" през месец май. 

Изразходените средства са в размер на 4 341,50 лв.  

 Международно туристическо изложение "Културен туризъм", 06-08.04.2017 г. 

гр. Велико Търново – В периода от 6-8 април 2017 г., в град Велико Търново, се 

проведе 14. Международно туристическо изложение "Културен туризъм" - едно 

от най-големите и значими в страната. Организира се от "Царевград Търнов" 

ЕООД с официалната подкрепа на Министерството на туризма. Община Русе 

участва с щанд на площ от 8 кв. м., построен и аранжиран със собствено 

експозиционно оборудване. Щандът бе разположен в непосредствена близост 

до Столична Община и Община Пловдив. По време на изложението бяха 

осъществени срещи и контакти с представители на туристическия и рекламния 

бизнес, туроператори и посетители на събитието; бяха презентирани 

целогодишните възможности за туризъм в община Русе чрез рекламно- 

информационни материали. Община Русе взе участие и в съпътстващата 

програма на изложението в националния конкурс "Чети и пътувай" в категория 

за най-оригинално събитие през 2016 г., а именно традиционният Русенски 

карнавал. Изразходените средства са в размер на 1 907 лв. 

 Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния – 16-19.02. 2017 г. 

– Община Русе участва в изложението "TARGUL DE TURISM AL ROMANEI" с 

работно място на информационния щанд, организиран от Министерството на 
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туризма на Република България. Активно участие в изложението взеха експерти 

от туристическия информационен център на Община Русе, които 

популяризираха предстоящите културни събития в общината. От винарска къща 

"Седем поколения", с. Мечка, бяха предоставени напитки, с които се 

презентираха възможностите за винен туризъм в Русе и региона. Бяха 

осъществени контакти с над 40 представители на туристическия и рекламен 

бизнес, както и с представители на общински администрации. Изразходените 

средства са в размер на 1 193,74 лв. 

 Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща, Унгария – 02-05.03. 

2017 г. – Община Русе участва в изложението с работно място на 

информационния щанд на България, организиран от министерството на туризма 

на Република България. Бяха представени целогодишните възможности за 

туризъм, които регионът предоставя, на потенциални туристи и представители 

на туристическия бизнес. Презентирани бяха културно-туристическите 

забележителности на Русе и региона. Предоставени бяха рекламно- 

информационни материали, издавани по Програма за развитие на туризма на 

Община Русе и допълнителни материали за фестивалите на пясъчните и 

ледените фигури. Проведоха се срещи с представители на международни 

туроператорски фирми, бяха проведени разговори и с представители на 

унгарски културни институции, които бяха поканени да вземат участие в 

туристическото изложение "Уикенд туризъм". Изразходените средства са в 

размер на 2 116,11 лв. 

 Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 08-12.03.2017 г. – 

Община Русе участва с работно място на националния щанд, организиран от 

Министерството на туризма. Щандът на Община Русе бе в непосредствена 

близост с Община Варна и Бургас, както и с Асоциацията на Дунавските общини 

"Дунав". В рамките на изложението се осъществиха контакти с потенциални 

туристи, български и чуждестранни представители на туроператорски агенции, 

както и други представители на туристическия и рекламния бизнес. На 

заинтересовани лица бяха предоставени материали, издавани по Програмата за 

развитие на туризма в Община Русе. Всички останали рекламно- 

информационни материали бяха предоставени за ползване с представителна 

цел на дипломатическата мисия на Република България в Берлин. По време на 

изложението, на работния деск на Община Русе бе излъчван имиджовия 

видеоклип "Русе – град на свободния дух". Изразходените средства са в размер 

на 2 989,49 лв. 

 Международна туристическа борса – BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, 

Сърбия – 23-26.02.2017 г. – За пръв път през 2017 година Община Русе участва с 

работно място на националния щанд, организиран от Министерството на 

туризма по време на международната туристическа борса в град Белград, 

Сърбия. Бяха осъществени контакти с над 30 представители на туроператорския 



 59 
 

и рекламния бизнес, представени бяха и целогодишните възможности за 

туризъм в Русе и региона. На заинтересованите лица бяха предоставени 

рекламирано-информационни материали, както и информация за културния 

календар на Община Русе. От страна на сръбските туроператори бе проявен 

интерес към културния и винен туризъм, както и възможността да комбинират в 

една програма Русе и дестинации в Румъния. Изразходените средства са в 

размер на 2 417,00 лв. 

 Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и 

брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид рекламни 

кампании – През 2017 г. бяха планирани следните медийни участия: 

 Във вестник "Движение" – участие с първа страница и с втора вътрешна 

страница с рекламно каре 190/126 мм., тираж 20 000 бр., който се 

разпространява в столичното метро с реклама на Община Русе в рамките на 

туристическо изложение "Ваканция и СПА експо";  

 В Туристически пътеводител на България на български език – участие външна 

корица - гръб, еднократно с тираж 7 000 бр.; 

 В пътна карта на България на английски език – участие с гръб корица, 

еднократно с тираж 8 000 бр.; 

 Участие на Община Русе в изданието Българските символи – България – 

Богатството на българските региони; 

 Участие на Община Русе в реализацията на филм "България – Богатството на 

българските региони" – представяне на град Русе и региона. Създадени са 2 

филма, които бяха излъчени в 2 поредни седмици по БТВ. Предстои излъчването 

им и в другите канали на БТВ медиа груп; 

 В списание "Вагабонд" – участие с рекламна площ ½ страница през месеците 

април, май, юни и бонус брой през месец декември.  

 Експерти от звено "Туризъм" предоставят информация за културните събития на 

Община Русе и културно-историческите забележителности на Русе и региона на 

туроператори; 

 Участие на Община Русе с рекламна статия на първа страница във вестник "Бряг" 

за популяризиране на Русенски карнавал 2017 г.; 

 Участие на Община Русе с материал на първа страница на вестник "Утро" за 

популяризиране на Русенски карнавал 2017 г.; 

 Излъчване на рекламен клип за Русенски карнавал 2017 г. на LED дисплеи; 

 Участие на Община Русе с рекламно каре за Русенски карнавал 2017 г. във 

вестник "Движение"; 

Изразходените средства са в размер на 6 995 лв. 

 Финансово съдействие за двуезичното русенско културно – туристическо и 

информационно издание Ruse4guest, издавано от ИК Парнас – Чрез изданието 

Община Русе получава популяризиране на събитията от културния си календар, 

популяризира туристическия информационен център 4 бр. издания в тираж от 
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по 4 000 бр. През 2017 г. бяха издадени 4 пътеводителя през пролетта, лятото, 

есента и през месец декември. Изданието се разпространява в туристически 

информационен център, хотели, заведения за хранене и развлечения и други 

публични места. Изразходените средства са в размер на 8 000,00 лв. 

 Провеждане на туристическо изложение "Уикенд туризъм" – Тринадесетото 

издание на туристическото изложение "Уикенд туризъм" - Русе и десетото 

издание на Фестивала на туристическите анимации се проведоха в периода 11-

13 май. Събитията се организират от Община Русе със съдействието на 

Министерството на туризма и Общинска фондация "Русе – град на свободния 

дух". В събитията взеха участие изложители, занаятчии и организации, 

представящи атрактивни анимации. Общият брой на регистрираните 

организации бе 163. На изложението бяха изградени 70 щанда, а във 

фестивалната програма бяха представени 68 занаята, като на изложението и 

фестивала бяха регистрирани над 350 участници. Профилът на изложителите 

включва: местни администрации, хотелиери и ресторантьори, туроператори, 

разработващи туристически продукти, туристически агенти, регионални 

туристически проекти, неправителствени организации, браншови организации, 

образователни институции, туристически дружества, културни институти, 

винопроизводители, медии, издатели и други. Министерството на туризма 

подкрепи с участието си туристическото изложение и фестивала на 

туристическите анимации. Бе изграден специален щанд, на който експерти от 

министерството представиха националната визия за развитие на туризма. На 11 

май в зала "Европа" се състоя среща-дискусия с представители на 

Министерството на туризма на тема "Туристически район Дунав – учредяване и 

възможности за развитие". В рамките на фестивала бе представено и нов 

събитие "Седмица на Дунавската кухня" с участието на най-популярните 

ресторанти в града. Това събитие е част от планираните дейности в Програмата 

за развитие на туризма на Община Русе и цели създаване и налагане на 

кулинарна марка в заведенията за хранене и развлечение на територията на 

общината и региона. Друга интересна инициатива бе опознавателната игра "На 

лов за истории – записките на един пътешественик в Русчук", като участниците 

влязоха в ролята на откриватели и успяха да научат повече за историята и 

емблематичните сгради на град Русе. Събитията в трите дни се развиха в 

следните направления:  

 Туристическо изложение;  

 Дискусионна програма;  

 Презентиране на нов туристически продукт – Винен туризъм и Дунавска кухня; 

 Фестивална програма – туристически анимации в градска среда на открито - 

Събитието се провежда под патронажа на кмета на Община Русе г-н Пламен 

Стоилов и с подкрепата на Министерството на туризма на Република България. В 

периода 8-13 май 2017 г. стартира "Фестивал на Дунавската кухня", който бе част 
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от планираните дейности в Програмата за развитие на туризма на Община Русе. 

Участващите заведения за хранене имаха възможност да представят пред 

жители и гости на града своите кулинарни идеи, както и да презентират типични 

за русенския регион ястия. Фестивалът на Дунавската кухня 08-13.05.2017 г. 

включваше:  

- Кулинарно състезание между русенски ресторанти, състоящо се в 

разработване на специфични менюта с ястия от дунавския регион. 

Менютата се предлагаха в рамките на фестивалната седмица. 

Участниците във фестивала бяха  оценени от професионално жури, 

председателствано от шеф Ивайло Димитров; 

- Кулинарно шоу на площад "Свобода" на 11.05.2017 г. с участието на 

кулинарни екипи от местни ресторанти със специалното участие на Иван 

Звездев;  

- Кулинарно състезание "Като шеф готвачите" на 13.05.2017 г. – 

демонстрации на кулинарни техники с участието на учениците от ПГТ 

"Иван П. Павлов" гр. Русе. Амбицията на организаторите беше Седмицата 

на Дунавската кухня да допринесе за развитието на един нов 

целогодишен туристически продукт. 

Изразходените средства от планирания бюджет на Община Русе са в размер на 

9 474,76 лв. Директно финансиране от Министерството  на туризма е в размер на 

19 530 лв. 

 Изпълнение на проект "Интегрирана мултимедийна платформа за активна 

култура и туризъм" – В началото на 2017 г. продължи работата по 

реализирането на Проект: "Интегрирана мултимедийна платформа за активни 

култура и туризъм" ("IMPACT"), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-

България 2014-2020 г. Проектът се изпълни в партньорство със Сдружение 

"Регионални партньорства за регионално развитие – Видин", Община Лом и 

Асоциация за проекти "Алексис Филиаши", Румъния. Водещ партньор по 

проекта е Сдружение "Регионални партньорства за регионално развитие – 

Видин", а Фондация "Русе - град на свободния дух", Община Лом и Асоциация за 

проекти "Алексис Филиаши" са партньори.  

Целта на проекта е да популяризира трансграничния район като атрактивна 

туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и 

културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за 

предоставяне на туристически услуги. 

Основните резултати и извършени дейности по проекта са: 

 Разработване на мултимедийни формати за българската територия от 

трансграничния регион Румъния – България; 

 Създаване на пространствена база данни за културни, природни и 

исторически обекти на територията на целия трансграничен район; 



 62 
 

 Разработване на иновативна и интерактивна онлайн базирана географска 

информационна система за предоставяне на информация и туристически 

услуги; 

 Обединяване на минимум 5 комплексни туристически маршрута за целия 

трансграничен район – култура и история, природа и спорт, религия, 

селски туризъм, вино и гурме. 

Бюджетът на проекта е 1 387 448,53 EUR, като от тях за дейностите, които реализира 

Фондацията се очаква да постъпят 196 831,04 EUR. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в 

регионален, национален и международен план и развитие на градската среда 

Стратегическата цел е насочена към балансирано, интегрирано и устойчиво 

развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в общината, 

подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното, 

трансграничното и транснационално сътрудничество. Това обуславя необходимостта от 

повече инвестиции в инфраструктура чрез реализиране на важни инфраструктурни 

проекти. Стратегическите инвестиции в сектора на транспорта ще допринесат за 

неговото преструктуриране, за въвеждане на принципите на доброто управление, за 

ресурсната ефективност и за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. 

Бързото развитие на транспортната инфраструктура е основно условие за генериране и 

поддържане на висок икономически растеж, за балансирано развитие и предпоставка 

за привличане и оползотворяване на местните, национални и чуждестранни частни 

инвестиции. Всичко това е подчинено на основната стратегическа цел за интензивно и 

устойчиво икономическо и териториално развитие и за превръщането на Русе във 

водещ логистичен център не само в България, но и на Балканите. Стратегическото 

географско разположение на Русе на два Паневропейски транспортни коридора - №7 и 

№9, както и близостта до тримилионната румънска столица Букурещ, определят 

значителния потенциал на трансграничния Еврорегион Русе-Гюргево и утвърждаването 

на Русе като център за стопанска активност и растеж. 

Общо инвестираните средства през 2017 г. за изпълнението на Стратегическа цел 3 са 

в размер на 9 830 268 лв. 

 

Приоритет 3.1 Подобряване на транспортната инфраструктура и развитие на 

интегриран градски транспорт 

Специфична цел 3.1.1 Подобряване на междурегионалната и трансграничната 

свързаност в контекста на Дунавската стратегия 

 Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. "Трети март" и 

реконструкция и усилване на конструкцията на мост при пътен възел "Сарая" – 

През 2017 г. Община Русе, в партньорство с Окръжен съвет Гюргево, депозира 
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проектно предложение "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване 

свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T", по 

Програма "INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.", Приоритетна ос 1 

"Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за 

планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи 

за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T". В рамките 

на проектното предложение за Община Русе са предвидени 8 798 803,03 лв.  

По проекта в Община Русе се предвиждат реконструкция, рехабилитация и 

модернизация на бул. "Трети март", в т. ч. и ремонт и усилване конструкцията на 

мост при пътен възел "Сарая", осъществяващ директна връзка с коридор 9 от 

TEN-T мрежата. Булевард "Трети март" и мостът, сливащ се с него, изпълняват 

функцията на основна входно-изходна точка на града към главните пътища Русе-

Велико Търново/София – част от коридор 9 на TEN-T мрежата. Целта на проекта 

е подобряване на транспортните връзки на централна градска част със западна 

промишлена зона, а оттам и с част от коридор 9 на TEN-T мрежата, 

възстановяване носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя, 

подобряване транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на 

съвременни по-добри условия за транспорт, въвеждане на мостовото 

съоръжение в нормална експлоатация и удължаване на неговия 

експлоатационен период. В румънската си част проектът предвижда доставка на 

оборудване за мониторинг на трафика в трансграничния район и пътна 

сигурност. Предвижда се изготвянето на обща стратегия за безопасност на 

движението в трансграничния регион Русе-Гюргево и провеждането на 

съвместна кампания за повишаване осведомеността на населението по 

отношение на пътната безопасност.  

 Рехабилитация и модернизация на бул. "Липник" – През 2017 г. Община Русе, в 

партньорство с Община Гюргево, депозира проектно предложение "Добре 

развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност 

с TEN-T мрежата", по Програма "INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.", 

Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 

"Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на 

трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към 

транспортните мрежи TEN-T". В рамките на проектното предложение за Община 

Русе са предвидени 6 448 364,70 лв. 

По проекта ще бъдат ремонтирани и модернизирани 6 662 м. пътна 

инфраструктура в Община Гюргево и 4 300 м в Община Русе. Пътят, който ще 

бъде ремонтиран в Община Русе, е бул. "Липник" по цялата му дължина. 

Булевардът е част от първостепенната улична мрежа и представлява една от 

основните транспортни артерии на града. Започва от кръговото кръстовище с 

бул. "Цар Освободител" и свършва при пътен възел с бул. "България". Булевард 

"Липник" осигурява стратегическа връзка между централната част на града и 
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TEN-T мрежата, респективно Дунав мост, както и Източната промишлена зона. 

Заради голямата му натовареност, съществуващото състояние на пътната 

настилка на бул. "Липник" е незадоволително. В хода на реализацията на 

проекта ще бъдат рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, ще бъде 

положена нова пътна маркировка и вертикална сигнализация. Това ще 

допринесе за улесняване на достъпа на гр. Русе до TEN-T мрежата, както и за 

повишаване комфорта при пътуване и намаляване броя на пътно-транспортните 

произшествия. На територията на Община Гюргево се предвижда рехабилитация 

на пътни сегменти от бул. "Букурещ", шосе "Приетенией", както и ул. "1-ви 

Декември 1918" и бул. "Михай Витязу". 

 Изпълнение на проект "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра 

свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейско транспортен коридор 

№7" – През 2017 г. Община Русе, в партньорство с Община Гюргево, стартира 

проект "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на 

Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7" по 

Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, по приоритетна ос 1, 

Специфична цел 1.2 Повишаване безопасността на транспорта по водните и 

морски пътища. Проектът е с период на реализация 01.09.2016 г. – 31.08.2020 г. 

Община Русе ще изпълни дейности за рехабилитация на кейовите стени на 

пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 

три корабни места. Целта на концептуалната фаза на проекта за рехабилитация 

на кейовите стени на корабните места е там да могат да акостират големи 

пътнически кораби при ниски и високи водни стоежи и също така да 

идентифицират необходимите за това инвестиции. Към настоящия момент 

участъкът, в който са разположени трите корабни места (условно номерирани 

№ 6, №7 и 8) е с дължина 480 метра.  

По проекта ще бъде изготвена Съвместна стратегия за подобряване 

безопасността на навигацията в Долен Дунав ще помогне да се гарантира 

устойчивостта на проекта. 

Основният принос на проекта се изразява в 8 км подобрена обща 

инфраструктура между гр. Русе и гр. Гюргево /дължината на канал Св. Георги, 

Гюргево и диагоналното разстояние между пристанищата в общините Гюргево и 

Русе/, чрез което ще се повиши транспортната безопасност на водните пътища 

на Долен Дунав и ще се осигури по-добра свързаност в региона за 

трансгранично сътрудничество. Общата дължина на р. Дунав в региона за 

трансгранично сътрудничество Румъния-България е 438 км. 

В изпълнение на дейностите по проекта през 2017 г., е организирана начална 

пресконференция за обявяване на намеренията на бенефициентите във връзка с 

проекта. Сключени са договори за изработка на технически проект, строително-

монтажни работи, информация и публичност, преводачески услуги. Стартирани 

са процедури по осъществяване на авторски и строителен надзор, както и за 
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външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проекта. 

Инвестираните средства са в размер на 958,849.00 лв. 

 Поддържане на Летище Русе в съответствие с критериите за функциониране 

като летателна площадка – ОП "Паркстрой" извършва поддържането на 

летателната площадка (125,000 дка), съгласно изискванията на нормативните 

документи, което предполага ежедневна проверка на състоянието на пистата и 

почистване. Извършено е също поддържане на сервитутите (141.000 дка) и 

зелените площи около основната сграда, гаражите и оградите. През 2017 г. е 

подновен лиценза на летателна площадка. Инвестираните средства за 

поддържане на Летище Русе са в размер на 74 923,75 лв. 

 Възстановяване дейността на Летище Русе като гражданско летище за 

обществено ползване за обслужване на международни и вътрешни превози – 

През 2017 г. не са извършвани дейности по проучване на възможностите за  

възстановяване вътрешните и международни превози в Летище Русе и 

функционирането му като гражданско летище. В проекта за бюджет на Община 

Русе за 2018 г. са определени 84 000 лева за инвестиционно проучване 

летището. 

 Рехабилитация и модернизация на пристанище "Пристис" – Съгласно 

сключения договор между Община Русе и "ПОРТ ПРИСТИС" ООД, операторът е 

длъжен да извършва за своя сметка дейностите по поддържане, рехабилитация 

и ремонт на предоставените обекти на територията на пристанището, само в 

обема необходим за извършване на пристанищните услуги. Поради това, през 

2017 г. не са инвестирани средства за рехабилитация и модернизация на обекти 

- публична общинска собственост, намиращи се на територията на пристанище 

"Пристис". 

Специфична цел 3.1.2 Подобряване на общинската транспортна инфраструктура 

 Ремонт на общински пътища  

 Ремонт на общинска пътна мрежа – разклона за с. Хотанца – индикативна 

стойност: 330 000 лв. с ДДС – изпълнено. Изразходените средства през 2017 са в 

размер на 328 320 лв.; 

 Ремонт на уличната мрежа, пътна маркировка и сигнализация на територията 

на гр. Русе  

 през 2017 г. е извършена реконструкция на кръстовище ул. "Елин Пелин" и ул. 

"Панагюрище", гр. Русе, като инвестираните средства са в размер на 50 000 лв.; 

 Проектиране и строителство на обект "Реконструкция на улично кръстовище по 

ул. "Потсдам" и ул. "Проф. Михаил Арнаудов" – обектът е въведен в 

експлоатация. Изразходените средства през 2017 са в размер на 446 490 лв.  

 Стойността на ремонтните дейности, извършвани от ОП "Комунални дейности" 

по уличната мрежа на територията на гр. Русе за 2017 г. е 1 402 000 лв.; 
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 Стойността на пътната маркировка и сигнализация на територията на Община 

Русе е 120 000 лв.; 

 

 Осигуряване на специализирана техника и оборудване за поддържане на 

хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация и светофарното 

регулиране – През 2017 г. не са изразходвани средства за осигуряване на 

специализирана техника и оборудване за поддържане на хоризонталната 

маркировка, вертикалната сигнализация и светофарното регулиране; 

 

Специфична цел 3.1.3 Развитие на интегриран градски транспорт 

 Актуализиране на общинската транспортна схема на Община Русе – През 2017 

г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. 

 Изпълнение на проект "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 

2-ри етап" 

Община Русе започна изпълнението на проекта на 05.01.2017 г. През 2017 г. са 

проведени обществени поръчки и са избрани изпълнители за: 

 Изпълнение на строително-монтажни работи;  

 Упражняване на строителен надзор;  

 Упражняване на авторски надзор;  

 Извършване на независим финансов одит;  

 Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация. 

Процедурата за избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване е 

прекратена поради обжалване на решението за откриването ѝ.  

С Решение на Кмета на Община Русе, повторно е обявена процедура с предмет 

Надграждане на интелигентната транспортна система по проект "Интегрирана 

система за градски транспорт на гр. Русе – Етап втори", инвестиционен 

приоритет "Интегриран градски транспорт" по Оперативна програма "Региони в 

растеж 2014-2020". Срещу решението за откриване на процедурата е подадена 

жалба от "ДИТИ СТРОЙ" ЕООД, гр. София до КЗК с вх. № ВХР-2411/13.11.2017 г. 

Към момента се очаква решение на КЗК по същество по отношение на жалба. 

Напредъкът през 2017 г. по компоненти е както следва: 

 Компонент 1 – "Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. 

"Родина 3" и кв. "Чародейка": 

Има сключени договори с изпълнители за СМР, строителен и авторски надзор. 

Предстои стартиране на СМР с подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Към момента 

няма разходвани средства. 

"Пешеходен железопътен прелез за осигуряване на пешеходна връзка между 

ж.к. Родина 4  и ж.к. Централен южен район –  гр. Русе" – индикативна стойност 

52 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи по реализацията му) – към 
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настоящия момент е изготвен технически инвестиционен проект. Сключени са 

също договори за строителен надзор и изпълнител на СМР. Предстои 

реализацията на проекта през 2018 г.; 

 Компонент 2 – "Реконструкция на бул. "Придунавски и рехабилитация 

на 3 бр. пасарелки": 

Сключени са договори с изпълнители за СМР, строителен и авторски надзор. 

Строителството е стартирано на 07.09.2017 г. с подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

(Образец 2а). Изпълняват се СМР, свързани с реконструкцията на бул. 

"Придунавски". Оформено е новото кръгово кръстовище при ул. "Райко 

Даскалов". В участъка от ул. "Райко Даскалов" до ул. "Баба Тонка" и новото 

кръгово кръстовище са изпълнени два пласта битумизирана основа и е положен 

пласт неплътен асфалтобетон (биндер). Изпълняват се подземните мрежи и 

тротоарни настилки. Започнато е изграждането на армонасипната стена, 

необходима за изграждането на новото трасе на бул. "Придунавски булевард". 

Демонтирана е съществуващата пасарелка при гимназията по облекло. Съставят 

се всички необходими актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Строителството се изпълнява в съответствие с графика на изпълнителя на СМР.  

Към момента са извършени плащания както следва: 

 По договор за СМР – 2 697 981,61 лв. с ДДС-включващи аванс и междинни 

плащания; 

 По договор за строителен надзор – 10 000,80 лв. с ДДС – включващи 

междинни плащания. 

 Компонент 3 – "Изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци": 

Сключени са договори с изпълнители за СМР, строителен и авторски надзор. 

Строителството е стартирано на 08.09.2017 г. с подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

(Образец 2а). Изпълнени са 2 нови паркинга зад бл. "Фридрих Енгелс – В" и бл. 

"Фридрих Енгелс – Г". По трасето на ул. "Чипровци" се полагат бордюри, като е 

изпълнена новата връзка с ул. "Петрохан". Оформена е обслужващата алея 

между ул. "Чипровци" и ул. "Вискяр планина". Изпълняват се СМР по 

подземните мрежи. Съставят се всички необходими актове и протоколи, 

съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. Строителството се изпълнява в съответствие с графика 

на изпълнителя на СМР.  

Към момента са извършени плащания както следва: 

 По договор за СМР – 967 005,75 лв., включващи аванс и междинно плащане 

 Компонент 4 – "Рехабилитация и реконструкция на ул. "Шипка" в 

участъка от ул. "Чипровци" до бул. "България": 
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Сключени са договори с изпълнители за СМР, строителен и авторски надзор. 

Строителството е стартирано на 08.09.2017 г. с подписване на Протокол за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

(Образец 2а). Премахнати са всички сгради попадащи в обхвата на проекта. 

Изпълняват се работи по подземните мрежи. Подготвя се изграждането на 

новия трафопост. Съставят се всички необходими актове и протоколи, съгласно 

Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. Строителството се изпълнява в съответствие с графика на 

изпълнителя на СМР.  

 По договор за СМР – 228 534,78 лв. с ДДС - включващи аванс.  

 Компонент 5 – "Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез 

при МГ "Баба Тонка": 

Има сключени договори с изпълнители за СМР, строителен и авторски 

надзор. Предстои стартиране на СМР с подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Към момента 

няма разходвани средства 

 Компонент 6 – "Надграждане на интелигентната транспортна система": 

Няма избран изпълнител, поради обжалването на обществената поръчка. 

 

 Модернизиране и подновяване на автопарка в масовия градски транспорт – 

През 2017 г. по дейност "Модернизиране и подновяване на автопарка в масовия 

градски транспорт" няма инвестирани средства и няма закупувани нови 

превозни средства от трите дружества, обслужващи линиите от 

вътрешноградската транспортна схема: "Общински транспорт Русе" АД, 

"Геокомерс" ООД и "Шанс 99" ООД. 

 Изпълнение на проект "CIVITAS ECCENTRIC – "Иновативни решения за 

устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна 

логистика без вредни емисии в градските центрове" – Община Русе, в 

партньорство с 4 европейски града – Мадрид (Испания), Мюнхен (Германия), 

Стокхолм (Швеция), Турку (Финландия), университети, частни компании и 

неправителствени организации изпълнява проекта по Програма "Хоризонт 

2020", който е с период на реализация 01.09.2016 г. – 31.08.2020 г. 

Проектните дейности, които ще бъдат изпълнени в гр. Русе включват: 

 Извършване на анализ на мобилността в кв. "Дружба"; организиране на 

обучения за персонала на обществения градски транспорт; провеждане 

на шест работни семинара за граждани и неправителствени организации; 

три конференции по темата за мобилност и мащабна кампания към 

заинтересованите страни и училищата в града; 

 Проектиране и изграждане на буферен паркинг тип "Паркирай и пътувай" 

в кв. "Дружба" и популяризиране на услугата; 
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 Разработване, внедряване и промотиране на приложение за мобилни 

телефони за закупуване и валидиране на билети за градски транспорт; 

 Изготвяне на анализ на състоянието на пешеходните пътеки в кв. 

"Дружба" и проучване на добри практики при проектирането на 

тротоари; изграждане на иновативни безопасни пешеходни пътеки, 

инсталиране на светлинна сигнализация и монтиране на камери за 

видеонаблюдение на кръстовищата в квартала; проектиране и 

изграждане на безопасни тротоари (с възможност за велосипедно 

придвижване), водещи до центъра на града; 

 Анализ на търсенето на обществения транспорт и реорганизация на 

линиите на обществения транспорт в кв. "Дружба"; 

 Внедряване на нощна линия на градския транспорт за жителите на кв. 

"Дружба" и популяризиране на услугата. 

В изпълнение на дейностите по проекта, през 2017 г. е публикувана открита 

процедура за избор на изпълнител за изпълнение на поръчка с предмет 

"Актуализация на общинската транспортна схема на Община Русе". В процес на 

подготовка са процедури за избор на изпълнители за инженеринг на буферен 

паркинг, безопасни пешеходни пътеки и тротоари. През годината са 

реализирани и работни семинари с граждани, представители на НПО и 

служители на Община Русе, заети в сферата на транспорта.  

Инвестираните средства са в размер на 71,861.32 лв. 

 

Приоритет 3.2 Интегрирано и устойчиво развитие на градската среда 

Специфична цел 3.2.1 Подобряване на градската среда на територията на град Русе 

 Развиване на системата за видеонаблюдение на места с масово пребиваване 

на хора – През 2017 г. беше изградено видеонаблюдение в центровете за 

обслужване на граждани във всички общински сгради и беше извършено 

обновяване на системата за наблюдение на централната градска част с цел по- 

добро и качествено обхващане на наблюдаваната територия. Инвестираните 

средства са в размер на 26 000 лв. 

 Инсталиране на точки за безплатен безжичен интернет достъп на обществени 

места на територията на гр. Русе – През 2017 г. системата за безплатен 

безжичен интернет достъп е поддържана в нормална функционалност, но не е 

разширявана.  

На 01.11.2017 г. в Официален вестник на ЕС е публикуван Регламент (ЕС) 

2017/1953 на Европейския парламент на Съвета от 25 октомври 2017 година за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014, по отношение на 

насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (WiFi4EU). 

Инициативата WiFi4EU има за цел да осигури широко разпространение на 

безплатния достъп до интернет на обществени места. Очаква се през 2018 г. и 
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Община Русе да кандидатства за WiFi4EU ваучер за WiFi оборудване, 

необходимо за осигуряване на достъп на потребителите до безжичната мрежа и 

съответните инсталационни услуги. 

 Благоустрояване на междублокови пространства във всички квартали на град 

Русе (в т.ч. озеленяване и изграждане на паркинги) – През 2017 г. са изпълнени 

следните дейности: 

 "Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570 до 

о.т.10201 и благоустрояване около жилищен блок "Драва", гр. Русе" – 

индикативна стойност 300 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи по 

реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен проект; 

сключен договор за строителен надзор; избран е изпълнител на СМР по реда 

на ЗОП и предстои реализацията му през 2018 г.; 

 "Благоустрояване на жилищен блок "Скъта", ж.к. "Родина 1", гр. Русе" – 

индикативна стойност 215 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи по 

реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен проект; 

сключен договор за строителен надзор; избран е изпълнител на СМР по реда 

на ЗОП и предстои реализацията му през 2018 г.; 

 "Благоустрояване на жилищен блок "Вела Пискова" в ж. к. "Възраждане", гр. 

Русе" – индикативна стойност 60 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи 

по реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен проект; 

сключени договори за строителен надзор и изпълнител на СМР. Предстои 

реализацията му през 2018 г.; 

 "Благоустрояване прилежащите пространства на ж. бл. 304 и ж. бл. 307, ж. к. 

"Чародейка Г-север", гр. Русе" – индикативна стойност 320 000 лв. с ДДС (с 

включени всички разходи по реализацията му) – фаза: изготвен технически 

инвестиционен проект; сключен договор за строителен надзор; предстои 

избор на изпълнител на СМР и реализацията му през 2018 г.;  

 "Реконструкция на кръстовище ул. "Елин Пелин" и ул. "Панагюрище", гр. 

Русе" – индикативна стойност 50 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи 

по реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен проект; 

сключени договори за строителен надзор и изпълнител на СМР. Предстои 

реализацията му през 2018 г.; 

 "Временен открит паркинг при бл. 8 в ж. к. "Дружба 3", гр. Русе" – 

индикативна стойност 198 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи по 

реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен проект; 

сключени договори за строителен надзор и изпълнител на СМР. Предстои 

реализацията му през 2018 г.; 

 "Временен открит паркинг източно от бл. "Феникс" в ж. к. "Изток", гр. Русе" – 

индикативна стойност 125 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи по 

реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен проект; 
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сключени договори за строителен надзор и изпълнител на СМР. Предстои 

реализацията му през 2018 г.; 

 "Изграждане на паркинг за автомобили, обслужваща улица в ПИ 63427.2.319 

и благоустрояване в кв.142 и кв.142.1, УПИ XVI-4884 и УПИ XIX - за трафопост, 

югоизточно от Задругата на майстора, гр. Русе" – индикативна стойност 

140 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи по реализацията му) – фаза: 

изготвен технически инвестиционен проект; сключени договори за 

строителен надзор и изпълнител на СМР. Предстои реализацията му през 

2018 г.; 

 "Отводняване дъждовните води от прилежащите площи югоизточно от ж.бл. 

МНО 1, ул. "Капитан Маринов", гр. Русе" – индикативна стойност 27 000 лв. с 

ДДС (с включени всички разходи по реализацията му) – фаза: изготвен 

технически инвестиционен проект; предстои избор на изпълнител на СМР и 

реализацията му през 2018 г.; 

 Благоустрояване на бл. "Янтра I" – индикативна стойност 284 000 лв. с ДДС – 

изпълнено. Изразходени средства през 2017 г. – 279 500 лв.; 

 Благоустрояване на околните пространства между ул. "Шипка" и ул. 

"Чипровци" – индикативна стойност 610 000 лв. с ДДС – сключени договори 

със съответните изпълнители, предстои изпълнение през 2018 г.; 

 Ремонт и реконструкция на съществуващите и изграждане на нови детски 

площадки – Индикативна стойност: 530 000 лв. с ДДС (с включени всички 

разходи по реализацията му) – фаза: изготвен технически инвестиционен 

проект; предстои избор на изпълнител на СМР и реализацията му през 2018 г. 

Изразходени средства през 2017 – 257 037,71 лв.; 

 Изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и 

изграждане на зони за обществен отдих":  

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. "Баба 

Тонка", гр. Русе; 

 Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по 

крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на речна гара до ул. 

"Мостова", гр. Русе - първи, втори и трети етап; 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. "Райко 

Даскалов", гр. Русе; 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. 

"Славянска", гр. Русе; 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Църковна 

независимост", гр. Русе; 

 Парк на Младежта - реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане 

на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с 

"Възраждане" - четвърти етап. 
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Проектът, финансиран по ОП "Региони в растеж 2014-2020" стартира на 

12.12.2016 г. и е с продължителност 30 месеца.  

- Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. "Райко Даскалов", 

гр. Русе – изразходени средства през 2017 – 250 196 лв.; 

- Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. "Славянска", гр. 

Русе – изразходени средства през 2017 – 164 168 лв.; 

- Парк на Младежта - реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на 

голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с 

"Възраждане" - четвърти етап – изразходени средства през 2017 – 769 973,53 лв. 

 

Специфична цел 3.2.2 Подобряване на жизнената среда в малките населени места 

 Изпълнение на проекти в рамките на Фонд "Малки населени места" – По 

общински фонд "Малки населени места" през 2017 г. бяха финансирани 16 

проекта на обща стойност 319 821,00 лв., като приоритетно дейностите бяха 

насочени към благоустройството на детски и спортни площадки, паркове, места 

за отдих, ремонт на спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична 

мрежа. Изпълнените проекти по населени места са както следва: 

 "Създаване на кът за отдих на възрастни хора в село Басарбово", Кметство 

Басарбово – Проектът на стойност 24 000 лв. беше насочен към създаване на 

кът за отдих на възрастни хора чрез ремонт на съществуващите помещения в 

сградата на Народно читалище "Свети Димитър Басарбовски 1902". Ремонтът 

включи изкърпване, грундиране, шпакловане и боядисване на тавана и 

стените, подмяна на ПВЦ дограма и алуминиеви врати, подмяна на ВИК 

инсталация, полагане на гранитогрес, закупено е оборудване и мобилна 

озвучителна техника; 

 "Детски кът – Червената шапчица", Кметство Бъзън – Проектът на стойност 

23 963 лв. включи ремонт в сградата на ДГ "Червената шапчица" – филиал с. 

Бъзън, в т. ч. подмяна на ПВЦ дограма, полагане на топлоизолация на стени 

и тавани, обновяване на обзавеждането, създаване на нови интерактивни 

кътове за игра и обучение, обновяване на детската площадка с нови 

съоръжения, кът за футбол и почивка; 

 "Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в с. Долно Абланово", Кметство 

Долно Абланово – Проектът на стойност 15 000 лв. включи ремонт на 

компрометирани участъци на част от уличната мрежа в с. Долно Абланово – 

ул. "В. Коларов",  ул. "Г. С. Раковски", ул. "Филип Тотю", ул. "Сливница", ул. 

"Иван Вазов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий"; 

 "Комбинирана спортна площадка - стрийт и фитнес на открито", Кметство 

Мартен – Проектът на стойност 30 000 лв. включи изграждане на нова 

спортна площадка - стрийт и фитнес на открито, полагане на 

ударопоглъщаща настилка и монтиране на фитнес съоръжения; 
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 "Ремонт на спортна зала и съблекални към стадиона в село Николово", 

Кметство Николово – Проектът на стойност 29 989 лв. включи извършване на 

ремонт в съществуваща сграда, предназначена за спортна зала и съблекални 

към новия стадион в с. Николово – подмяна на компрометирана дървена 

дограма с ПВЦ прозорци и демонтаж на старите врати и монтаж на нови 

алуминиеви врати, полагане на външна изолация и декоративна мазилка; 

 "Облагородяване и озеленяване на зона за отдих и игра в Ново село, община 

Русе", Кметство Ново село – Проектът на стойност 20 979 лв. включи 

облагородяване на парка в с. Ново село, в т. ч. възстановяване на 

съществуващи пешеходни алеи, озеленяване с широколистни, иглолистни 

дървета и храсти, и зацветяване, възстановяване на осветлението, създаване 

на детски кът и площадка за отдих и игри; 

 "Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа", Кметство Просена – Проектът 

е стойност 15 000 лв. включи извършване на ремонт на асфалтовата настилка 

на улица "Хаджи Димитър" в с. Просена; 

 "Текущ ремонт на Детски спортен център към бивше Основно училище "Отец 

Паисий" – втори етап, Кметство Сандрово – Проектът на стойност 24 000 лв. 

включи частична подмяна на прозорци и врати, външен ремонт на част от 

фасадите, ремонт на вътрешни помещения и фитнес зала с монтиране на 

фитнес уреди в сградата на бивше Основно училище "Отец Паисий", с. 

Сандрово; 

 "Ремонт и рехабилитация на площада в центъра на с. Семерджиево", 

Кметство Семерджиево – Проектът на стойност 21 000 включи 

възстановяване на асфалтовата настилка на площада в центъра на с. 

Семерджиево; 

 "Рехабилитация на ул. "Рила", с. Тетово", Кметство Тетово – Проектът на 

стойност 26 000 лв. включи възстановяване на асфалтовата настилка на ул. 

"Рила" в с. Тетово; 

 "Възстановяване на пътната настилка на ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Ал. 

Стамболийски", с. Хотанца, община Русе", Кметство Хотанца – Проектът е на 

стойност 20 999 лв.; 

 "Ремонт на тротоари първи етап", Кметство Червена вода – Проектът на 

стойност 23 999 лв. включи полагане на бордюри и асфалтиране на тротоар 

по ул. "Ал. Стамболийски" в с. Червена вода; 

 "Ремонт и рехабилитация на тротоари", Кметство Ястребово – Проектът на 

стойност 14 994 лв. включи подмяна на тротоарни плочки и бордюри по ул. 

"Дунав" и ул. "Хр. Смирненски" в с. Ястребово; 

 "Реновиране на мултифункционална спортна площадка в кв. "Долапите" – 

трети етап, Квартал Долапите – Проектът на стойност 9 900 лв. включи 

възстановяването на асфалтовата настилка на мултифункционалната спортна 

площадка в кв. "Долапите" и подхода към нея; 
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 "Ремонт на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий – 1924 г., кв. "Средна кула" – 

Проектът на стойност 9 998 лв. включи ремонт на НЧ "Св. Св. Кирил и 

Методий – 1924 г. " в кв. "Средна кула" – ремонт на покрив, подмяна на 

врати и боядисване, както и частичен ремонт на аванс цена; 

 "Възстановяване на пътната настилка на ул. "Хвойна" в кв. ДЗС – Проектът на 

стойност 10 000 лв. включи възстановяване на компрометирана асфалтова 

настилка на ул. "Хвойна" в кв. ДЗС. 

 Рехабилитиране на уличната мрежа в малките населени места: 

 Цялостно преасфалтиране на отсечки по улиците "Хаджи Димитър", "Хан 

Крум" и "Хан Омуртаг" и частично изкърпване на отсечка по улица "Н. Й. 

Вапцаров" в с. Просена. Изразходените средства през 2017 са в размер на 

62 000 лв.; 

 Частична рехабилитация на ул. "Рига" в с. Тетово на стойност 26 000 лв.; 

 Възстановяване на пътната настилка на ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Александър 

Стамболийски" в с. Хотанца. Изразходените средства са в размер на 21 000 

лв.; 

 Ремонтно-възстановителни работи по улици в село Ястребово – 

асфалтиране. Инвестираните средства са в размер на 47 000 лв.; 

 Частично асфалтиране на ул. "Стефан Караджа" и ул. "Васил Априлов" в с. 

Ново село. Инвестираните средства са в размер на 46 999 лв.; 

 Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в с. Долно Абланово на стойност 

15 000 лв.; 

 Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и 

улична мрежа на територията на кметство Долно Абланово, община Русе. 

Инвестираните средства са на стойност 35 000 лв.; 

 Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и 

улична мрежа на територията на кметство Николово, община Русе. 

Инвестираните средства са в размер на 75 000 лв. 

 Изразходени средства през 2017 г. за уличната мрежа в малките населени 

места е в размер на 69 896 лв. 

 Обновяване на сградния фонд на образователната инфраструктура в малките 

населени места: 

 Ремонт на сградата на НЧ "Максим Горки – 1928" в с. Просена: 

- Вътрешни ремонти на кабинет – смяна на дограма, изкърпване и цялостно 

боядисване; 

- Ремонт тротоар - фасада юг; 

- Покрив – изкърпване на външна мазилка по бетонни стрехи и чела на стрехи. 

Закупен и монтиран е нов климатик в читалищния салон. Инвестираните 

средства са в размер на 9 709 лв. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 Опазване на околната среда, ефективно управление на 

ресурсите, енергийна ефективност и превенция на риска 

Стратегическа цел 4 е насочена към опазване на околната среда, подобряване 

управлението на ресурсите, повишаване на енергийната ефективност и прилагане на 

политики за превенция и управление на риска. Съобразно Националната стратегия за 

пространствено развитие за периода 2013-2025 г., която напълно отразява целите на 

стратегията "Европа 2020", един от подходите за пространствено планиране е 

осигуряването на устойчиво градско развитие. Една от стъпките за реализирането на 

такъв подход е "последователното координирано решаване на икономическите, 

екологичните, социалните и културните въпроси, възникващи в градовете чрез 

концентрация на ресурси за трайно подобряване на градската среда и качеството на 

живот". Във връзка с това Общината трябва да работи в посока интелигентно 

управление на "градските екосистеми – вода, енергия, отпадъци" и насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници. Тази стратегическа цел се 

фокусира върху подобряването на качеството на живот, намаляване на отрицателната 

зависимост между икономическия растеж и въздействието върху околната среда, 

свързано с използването на природни ресурси. Стратегическата цел е насочена към 

създаване на необходимия капацитет за опазване и интелигентно управление на 

природните ресурси и опазване на биоразнообразието като индикатори на устойчиво 

градско развитие. 

Общо инвестираните средства през 2017 г. за изпълнението на Стратегическа цел 4 са 

на стойност 22 090 888 лв. 

 

Приоритет 4.1 Опазване на околната среда и ефективно управление на ресурсите 

Специфична цел 4.1.1 Прилагане на политики за опазване на околната среда 

 Възстановяване на почвеното плодородие на установени нарушени терени 

край селищните образувания; почистване и рекултивиране – Извършени са 

дейности по почистване на 69 нерегламентирани сметища и замърсени терени. 

Инвестираните средства са в размер на 228 897,54 лв. 

 Организиране на информационни кампании с цел повишаване обществената 

информираност и ангажираност за опазване на околната среда – През 2017 г. 

Община Русе участва в провеждането на следните инициативи: 

 Трето издание  на националната екоинициатива "Стара хартия за нова книга" 

- всяко дете, донесло поне 5 кг. стара хартия за рециклиране, получи нова 

детска книга по избор, както и подаръци от партньорите на кампанията. 

Организатори на инициативата са "ЕКОПАК България" АД и Книжен център 

"Гринуич", с подкрепата на Община Русе и Регионалната библиотека "Любен 

Каравелов"; 
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 Кампания по събиране на опасни отпадъци - тази година кампанията 

предизвика висок обществен интерес и са отчетени 45,400 килограма 

събрани отпадъци за двата дни; 

 Кампанията "Да изчистим България заедно" е най-мащабната доброволческа 

инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по 

въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България 

чиста в дългосрочен план. 

 Разширяване на обхвата на жилищните зони с централно топлоснабдяване –  

Реализирани проекти – Разширението на топлопреносната мрежа на 

"Топлофикация Русе" ЕАД е пряко свързано с удовлетворяване на актуалните 

заявления за присъединяване на сгради, концентрирани в райони "Център" и 

"Ялта".  

- Обекти с ефективно топлоподаване, както следва: ул. "Борисова" №17, ул. "П. 

Берон" №5, ул. "П. Берон" №7, ул. "Духовно възраждане" №3, ул. "Мостова" 

№7, ул. "Вардар" №29, ул. "Петрич" №5; 

- Присъединени към топлопреносната мрежа с готовност за ефективно 

топлоподаване: ул. "Л. Каравелов" №22, ул. "Вардар" №8; 

- Изпълнени са нормативно-регламентираните условия и е извършена подготовка 

за присъединяване на многофамилна сграда, високо строителство, бл. "Клисура" 

в кв. "Родина". 

Общо инвестираните средства през 2017 г. са в размер на 250 000 лв. 

 Изпълнение на проект по Приоритетна ос 5, мярка 16 "Намаляване на 

замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на 

ФПЧ10 и NOx" на ОПОС 2014-2020 – Управляващият орган на ОП "Околна среда 

2014-2020" не е обявил процедурата и няма изготвени насоки за 

кандидатстване. 

 

Специфична цел 4.1.2 Насърчаване на ефективното управление на ресурсите 

 Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите 

отпадъци, образувани на територията на Община Русе – Съгласно договорните 

отношения са изготвени три междинни доклада като изразходените средства са 

в размер на 41 904 лв. 

 Обновяване, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата в 

агломерацията на гр. Русе – През 2017 г. от ВиК Русе са извършени следните 

дейности:  

 Строителни ремонти на стойност 411 595.41 лв.; 

 Проектиране и заснемане на цифрови модели на стойност 17 495 лв.; 

 Доставка на машини и съоръжения на стойност 709 844.11 лв.; 

Общо инвестираните средства са в размер на 2 065 775.71 лв. 
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№ Наименование на обекта Стойност параметри 

лв. L  D материал 

1 2   7 8 9 

  ОБЩИНА РУСЕ         

  ВОДОПРОВОДИ         

1 Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф32мм., по ул. 

"Лом",  гр. Русе, общ. Русе 

1304.51 50 32 ПЕВП 

2 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Лом" №19, гр. 

Русе, община Русе 

512.67 5 25 ПЕВП 

3 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Лом" №19 а, 

гр. Русе, община Русе 

653.02 9 25 ПЕВП 

4 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Лом" № 21, гр. 

Русе, община Русе 

683.87 12 25 ПЕВП 

5 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Лом" № 23, гр. 

Русе, община Русе 

541.32 6 25 ПЕВП 

6 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Рила" № 3, гр. 

Русе, община Русе 

804.96 17 25 ПЕВП 

7 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Оборище" № 

16, гр. Русе, община Русе 

627.07 10 25 ПЕВП 

8 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф50 мм., бл. "Вежен", вх. А, 

гр. Русе, община Русе 

775.17 20 50 ПЕВП 

9 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф100 мм., бул. "Тутракан" 

№ 20, гр. Русе, общ. Русе 

1654.13 54 100 ПЕВП 

10 Авариен ремонт на водопровод с ПЕВП тръби Ф40 мм., 

местност "Русофилите", гр. Русе, община Русе 

1171.70 29 40 ПЕВП 

11 Авариен ремонт на водопровод с ПЕВП тръби Ф75 мм., 

бул. "В. Левски" - ASB,  гр. Русе, община Русе 

2799.71 78 75 ПЕВП 

12 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф40 мм., бул. "В. Левски"- 

ASB,  гр. Русе, общ. Русе 

405.80 8 40 ПЕВП 

13 Реконструкция на водопровод Ф400 с L=216 м по ул. 

"Згориград", ж. К. "Родина-3", Русе, аванс 

22917.77 216 400 ПЕВП 

14 Реконструкция на водопровод Ф400 с L=216 м по ул. 

"Згориград", ж. К. "Родина-3", Русе 

96017.19 216 400 ПЕВП 

15 Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф75 мм., по 

ул. "Преслав", гр. Русе, община Русе 

11961.33 105 75 ПЕВП 

16 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№13, гр. Русе, община Русе 

310.37 4 25 ПЕВП 

17 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм.,  ул. "Преслав" 

№14б, гр. Русе, община Русе 

316.44 14 25 ПЕВП 

18 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№16, гр. Русе, община Русе 

531.92 10 25 ПЕВП 

19 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№16а, гр. Русе, община Русе 

515.11 12 25 ПЕВП 

20 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№15, гр. Русе, община Русе 

555.65 2 25 ПЕВП 
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21 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№17, гр. Русе, община Русе 

213.36 1 25 ПЕВП 

22 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№18, гр. Русе, община Русе 

360.58 6 25 ПЕВП 

23 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№19а, гр. Русе, община Русе 

273.35 4 25 ПЕВП 

24 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Преслав" 

№20, гр. Русе, община Русе 

666.37 11 25 ПЕВП 

25 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Сент Уан" 

№28, гр. Русе, община Русе 

365.27 7 25 ПЕВП 

26 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Николаевска" 

№17, гр. Русе, община Русе 

614.49 12 25 ПЕВП 

27 Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф110 мм., 

Хижа Приста, гр. Русе, община Русе 

868.34 22 110 ПЕВП 

28 Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф40 мм., по 

ул. "Симеон Велики", гр. Русе, община Русе 

1095.71 20 40 ПЕВП 

29 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Симеон 

Велики" № 7а, гр. Русе, община Русе 

673.39 11 25 ПЕВП 

30 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., ул. "Яворов" № 39, 

гр. Русе, община Русе 

985.58 16 25 ПЕВП 

31 Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф250 мм., ул. 

"Тракция", гр. Русе, община Русе - II етап 

59008.77 370 250 ПЕВП 

32 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф63 мм., ул. "Тракция" №8, 

гр. Русе, община Русе 

266.71 5 63 ПЕВП 

33 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф75 мм., ул. "Тракция" 

№10, гр. Русе, община Русе 

231.20 5 75 ПЕВП 

34 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф90 мм., ул. "Тракция" 

№12, гр. Русе, община Русе 

278.30 5 90 ПЕВП 

35 Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф75 мм., ул. 

"Люляк", гр. Русе, община Русе  

5887.36 96 75 ПЕВП 

36 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф90 мм. - Стадион Дунав,  

по ул. "Тича" и ул. "Чипровци", гр. Русе, община Русе 

815.43 20 90 ПЕВП 

37 Реконструкция на водопровод с ПЕВП тръби Ф90 мм., ул. 

"Тунджа", с. Семерджиево, община Русе  

3451.58 168 90 ПЕВП 

38 Реконструкция на водопровод Ф546 етернит с чугун Ф500 с 

дължина L=490 м по ул. "Ел. Пелин", ж.к. "Родина-3", гр. 

Русе - авансово плащане 

49394.27 490 500 ЧУГУН 

39 Реконструкция на водопровод Ф100 мм, с ПЕВП тръби 

Ф110 мм., ул. "Арда", гр. Русе, община Русе  

12711.66 115 110 ПЕВП 

40 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Арда" №11, 

гр. Русе, община Русе 

456.83 11 25 ПЕВП 

41 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Арда" №6, 

гр. Русе, община Русе 

509.62 13 25 ПЕВП 

42 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф32мм., по ул. "Арда"№ 4, 

гр.Русе, община Русе 

465.70 14 32 ПЕВП 
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43 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул.  "Арда"№ 3, 

гр. Русе, община Русе 

293.34 4 25 ПЕВП 

44 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Арда"№ 2, 

гр. Русе, община Русе 

142.99 4 25 ПЕВП 

45 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Арда"№ 8, 

гр. Русе, община Русе 

142.45 4 25 ПЕВП 

46 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Арда"№ 10, 

гр. Русе, община Русе 

143.52 4 25 ПЕВП 

47 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Арда"№ 9, 

гр. Русе, община Русе 

143.52 4 25 ПЕВП 

48 Подмяна на СВО 1 1/2 поц. с ПЕВП тръби Ф40 мм., по ул.  

"Ангел Кънчев" №17, гр. Русе, община Русе 

1010.65 13 40 ПЕВП 

49 Подмяна на СВО 1 1/4 поц. с ПЕВП тръби Ф40 мм., по ул. 

"Васил Априлов" №1, гр. Русе, община Русе 

651.11 31 40 ПЕВП 

50 Подмяна на СВО 1 1/2 поц. с ПЕВП тръби Ф40 мм., по ул. 

"Велико Търново" №19, гр. Русе, община Русе 

1048.89 16 40 ПЕВП 

51 Подмяна на СВО 1 1/2 поц. с ПЕВП тръби Ф50 мм., по ул. 

"Оборище" №21, гр. Русе, община Русе 

833.09 11 50 ПЕВП 

52 Реконструкция на водопровод  с ПЕВП тръби Ф200 мм. и 

Ф63 мм., Местност "Пухлево дере", гр. Русе, община Русе  

30348.77 370 Ф200-

120м. 

Ф63-

250м. 

ПЕВП 

53 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф63 мм., по бул. "Липник", 

бл. "Явор", вх. 1, гр. Русе, община Русе 

685.49 17 63 ПЕВП 

54 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Белмекен", 

№19, гр. Русе, община Русе 

658.61 12 25 ПЕВП 

55 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф32 мм., по ул. "Г. 

Бенковски", №5, гр.Русе, община Русе 

625.93 17 32 ПЕВП 

56 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Доспат", 

№8А, гр. Русе, община Русе 

884.98 12 25 ПЕВП 

57 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф50 мм., по ул. "Сърнена 

гора", бл. "Малък Богдан", вх. 3, гр. Русе, община Русе 

892.82 16 50 ПЕВП 

58 Реконструкция на водопровод Ф546 етернит с чугун Ф500 с 

дължина L=490 м по ул. "Ел. Пелин", ж. к. "Родина-3", гр. 

Русе 

131718.05 490 500 ЧУГУН 

59 Реконструкция на водопровод Ф546 етернит с чугун Ф500 с 

дължина L=490 м по ул. "Ел. Пелин", ж. к. "Родина-3", гр. 

Русе 

78374.80 490 500 ЧУГУН 

60 Реконструкция на водопровод Ф530 мм и Ф325 мм 

стомана с чугун Ф300 мм, с дължина L=258.00 м по бул. 

"Трети март", гр. Русе – аванс 

33445.60 258 300 ЧУГУН 

61 Реконструкция на водопровод Ф400 мм етернит с ПЕВП 

Ф400/10 с дължина L=340 м, по ул. "Згориград", в участъка 

от ул. "Черни връх" до ул. "Шипка", ж. к. "Родина-3", гр. 

Русе – аванс 

52134.79 340 400 ПЕВП 
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62 Реконструкция на водопровод Ф400 мм етернит с ПЕВП 

Ф400/10 с дължина L=340 м, по ул. "Згориград", в участъка 

от ул. "Черни връх" до ул. "Шипка", ж. к. "Родина-3", гр. 

Русе - окончателно плащане 

138932.29 340 401 ПЕВП 

63 Реконструкция на водопровод Ф100 мм АС, с ПЕВП тръби 

Ф110 мм., ул. "Оборище", гр. Русе, община Русе  

13523.05 102 110 ПЕВП 

64 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф40 мм., по ул. "Оборище" 

№19, гр. Русе, община Русе  

648.39 13 40 ПЕВП 

65 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф50 мм., по ул. "Оборище" 

№23, гр. Русе, община Русе  

421.14 2 50 ПЕВП 

66 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф40 мм., по ул. "Оборище" 

№21, гр. Русе, община Русе  

311.11 2 40 ПЕВП 

67 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Оборище" 

№16, гр. Русе, община Русе  

339.86 1 25 ПЕВП 

68 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул. "Оборище" 

№18, гр. Русе, община Русе  

661.24 11 25 ПЕВП 

69 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф40 мм., по ул. "Оборище" 

№20, гр. Русе, община Русе  

650.34 11 40 ПЕВП 

70 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф40 мм., по ул."Оборище" 

№15, гр. Русе, община Русе  

691.24 12 40 ПЕВП 

71 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул."Оборище" 

№12, гр. Русе, община Русе  

572.83 2 25 ПЕВП 

72 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул."Оборище" 

№14, гр. Русе, община Русе  

209.59 1 25 ПЕВП 

73 Реконструкция на водопровод Ф110мм чугун, с ПЕВП тръби 

Ф110мм.,ул. "Княжеска", гр. Русе, община Русе  

11989.10 128 110 ПЕВП 

74 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф75 мм., по ул."Княжеска"- 

Централна поща, гр. Русе, община Русе  

638.46 10 75 ПЕВП 

75 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф40 мм., по 

ул."Княжеска"№ 29, гр. Русе, община Русе  

451.11 13 40 ПЕВП 

76 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Княжеска"№ 31, гр. Русе, община Русе  

477.81 14 25 ПЕВП 

77 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Княжеска"№ 25, гр. Русе, община Русе  

467.77 5 25 ПЕВП 

78 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Княжеска"№ 33, гр. Русе, община Русе  

268.16 2 25 ПЕВП 

79 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Княжеска"№ 27, гр. Русе, община Русе  

270.12 2 25 ПЕВП 

80 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Княжеска"№ 38А, гр. Русе, община Русе  

171.85 2 25 ПЕВП 

81 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Княжеска"№ 38Б, гр. Русе, община Русе  

249.74 2 25 ПЕВП 

82 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул."Владая"№ 

7, гр. Русе, община Русе  

681.94 15 25 ПЕВП 

83 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по ул."Мадара"№ 

4, гр. Русе, община Русе  

636.49 15 25 ПЕВП 
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84 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Стремление"№ 63, гр. Русе, община Русе  

1122.96 13 25 ПЕВП 

85 Реконструкция на водопровод, с ПЕВП тръби Ф160мм.,ул. 

"Чипровци", гр. Русе, община Русе  

1845.62 17 160 ПЕВП 

86 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф32 мм., по 

ул."Петрохан"№ 1, гр. Русе, община Русе  

899.67 30 32 ПЕВП 

87 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф75 мм., по 

ул."Чипровци"№ 10-висока зона, гр. Русе, община Русе  

428.83 12 75 ПЕВП 

88 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф75 мм., по 

ул."Чипровци"№ 10-ниска зона, гр. Русе, община Русе  

449.35 17 75 ПЕВП 

89 Реконструкция на водопровод, с ПЕВП тръби Ф125 мм.,ул. 

"Шипка"- висока зона, гр. Русе, община Русе  

12695.76 245 125 ПЕВП 

90 Реконструкция на водопровод, с ПЕВП тръби Ф110 мм.,ул. 

"Шипка"- ниска зона, гр. Русе, община Русе  

9054.35 170 110 ПЕВП 

91 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Българка"№ 14, гр. Русе, община Русе  

1150.35 8 25 ПЕВП 

92 Реконструкция на водопровод, с ПЕВП тръби Ф63 мм.,ул. 

"Чипровци", гр. Русе, община Русе  

3499.84 113 63 ПЕВП 

93 Реконструкция на водопровод, с ПЕВП тръби Ф90 мм.,ул. 

"Шипка" и ул. "Згориград", гр. Русе, община Русе  

1565.43 11 90 ПЕВП 

94 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф25 мм., по 

ул."Петрохан"№ 4, гр. Русе, община Русе  

1595.38 36 25 ПЕВП 

95 Реконструкция на хранителен водопровод, с ПЕВП тръби 

Ф225 мм.,от НР Николово до ВШ ПНМ Николово - местност 

Пундев баир, община Русе  

16893.84 225 225 ПЕВП 

96 Подмяна на СВО  с ПЕВП тръби Ф63 мм., кв."Чародейка", 

ул. "Михаил Хаджикостов" № 6, бл. 117, гр. Русе, община 

Русе  

745.59 20 63 ПЕВП 

97 Реконструкция на водопровод, с ПЕВП тръби Ф110 мм.,по 

ул. "Ст. Михайловски" от пресечка с ул."Ал. Хаджирусет", 

гр. Русе,  община Русе  

23883.73 223 110 ПЕВП 

98 Реконструкция на площадков канал, с гофрирана тръба 

Ф300 мм.,от бл. "Русе" до ул."Гурко", гр. Русе,  община 

Русе  

3590.29 32 300 ПЕВП 

99 Изграждане на КПС за дъждовни води  "Ялта", Спортен 

комплекс "Ялта", ул. "Прилеп", гр. Русе 

55323.59       

 

През 2017 г. за обновяване и реконструкцията на ВиК мрежата са реализирани 

също следните проекти: 

 Реконструкция на уличен водопровод по ул. "Славянска" – индикативна 

стойност 141 000 лв. с ДДС (целеви средства) – изпълнено. Изразходени 

средства през 2017 – 140 933 лв.; 
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 Реконструкция на уличен водопровод по ул. "Райко Даскалов" – индикативна 

стойност 179 000 лв. с ДДС – изпълнено. Изразходени средства през 2017 – 

178 594 лв.; 

 Основен ремонт на фонтан с единична скулптурна фигура на площад 

Свобода – индикативна стойност 40 000 лв. – сключен договор с изпълнител, 

изготвени проекти, в процес на изпълнение на строежа. Изразходени 

средства през 2017 – 20 691 лв.; 

 Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани 

биоразградими отпадъци – Изготвен е идеен проект и всички необходими 

анализи (финансов, експлоатационен и др.). През 2018 г. Община Русе ще 

възложи работно проектиране на инсталация за компостиране на разделно 

събрани биоразградими отпадъци, след като се направи анализ за капацитета 

на инсталацията. Изразходените средства са в размер на 72 000 лв. 

 Изграждане на анаеробна инсталация за предварително третиране на 

разделно събрани биоразградими отпадъци – През 2017 г. не е сключен 

договор за външни консултанти. 

 Изграждане на инсталация за предварително третиране/сепариране на битови 

отпадъци преди депонирането им – Инвестицията е на Топлофикация ЕАД. 

Подписан е акт № 14. Проектът е реализиран на етап - Завършени СМР, както 

следва: 

 БКТП; 

 Изградени външни ВиК връзки, питейна вода, канал битови води и 

дъждовни води. Изградена е водомерна шахта; 

 Изграден противопожарен резервоар; 

 Завършена строителната конструкция и настилката на производственото 

хале; 

 Завършен строежа на административно битовата сграда. Изградени 

вътрешни инсталации в административно битовата сграда; 

 Завършен строежа на КПП. Изградени вътрешните инсталации на КПП. 

 Изградени на 80% пътищата (остават ≈1500 м2 от общо 7500 м2); 

 Монтирана дограма, без вратите и димните люкове. 

Инвестираните средства от началото на реализиране на проекта са в размер на 4 

143 177 лв. Общата инвестиция се очаква да е 5 млн. лв. Към настоящия момент 

Топлофикация Русе ЕАД подготвя документи за издаване на Акт №15 предвид 

извършените СМР. 

 Изпълнение на проект "Закриване и рекултивация на съществуващото 

общинско депо на територията на гр. Русе" – През 2017 г. след приключена 

техническа рекултивация се извършва първа година от 2-ри етап - биологична 

рекултивация - засаждане на фиданки, пролетно и есенно торене и косене. 

Изразходените средства са в размер на 323 795, 54 лв. 
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Приоритет 4.2 Енергийна ефективност и превенция на риска 

Специфична цел 4.2.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност 

 Рехабилитация, модернизация и разширяване на системата за улично 

осветление на Община Русе – Изграждане на осветление на територията на 

град Русе – индикативна стойност 175 000 лв. с ДДС (с включени всички разходи 

по реализацията му). Към настоящия момент е изготвен технически 

инвестиционен проект. Сключени са договори за строителен надзор и 

изпълнител на СМР. Предстои реализацията на проекта  през 2018 г. 

Изразходените средства през 2017 г. са в размер на 17340,00 лв. 

 Прилагане на мерки по енергиен мениджмънт в сгради - общинска 

собственост – През отоплителен сезон 2016/2017 г. са реализирани икономии на 

топлоенергия (спрямо базовата линия) от 2 001 MWh. Спестената през сезон 

2016/2017 г. топлоенергия се равнява на 142 565 лв. без ДДС (или 171 071 лв. с 

ДДС). 

 Изпълнение на дейности по проект "Енергийно обновяване на българските 

домове" (ОПРР 2007-2013 г.) и по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община 

Русе – В рамките на проект "Енергийно обновяване на българските домове" по 

ОПРР 2007-2013 г., на територията на община Русе са обновени 12 

многофамилни жилищни сгради. 

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) през 2017 г. са започнати дейности по инженеринг 

на 18 сгради. Очаква се през 2018 г. всички сгради да бъдат успешно 

финализирани. През миналата година стартираха процедурите по избор на 

изпълнители за обновяването на още 5 сгради, като строително-монтажните 

работи ще започнат през 2018 г. От стартирането на Програмата през 2015 г. до 

момента стойността на сключените договори за изпълнение на дейности по 

обновяване на многофамилни жилищни сгради по програмата надхвърля 28 

млн. лв., катo до момента са разплатени 14,5 млн. лв. До края на тази година 

броят санирани сгради в Русе по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради ще достигне 27, с общ брой 

живущи – близо 4 300 души, като общата финансова стойност на санирането ще 

надхвърли 33 млн. лв. Отделно от това, пред Българската банка за развитие са 

депозирани още 69 искания за сключване на договор за целево финансиране. 

При подновяване на програмата, общият брой на санираните блокове на 

територията на община Русе по НПЕЕМЖС може да надхвърли 100, като от това 

ще се възползват над 9 000 русенци. 
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Специфична цел 4.2.2. Прилагане на мерки за превенция на риска 

 Изграждане на втори ред предпазни диги в гр. Русе - кв. "Средна кула", 

"Долапи" и с. Басарбово – Има проекти, но е необходимо отчуждаване на 

имоти. 

 Изграждане на бетонно корито на отводнителния канал през с. Николово – 

Индикативна стойност 20 000 лв. с ДДС – изпълнено. Изразходени средства през 

2017 – 19 992 лв.; 

 Възстановяване параметрите на стената на язовир "Тетово" и 

хидротехническите съоръжения към нея – През 2017г. са извършени подводно-

технически водолазни работи и СМР на стойност 8 040,00 лв.; 

 Подобряване техническото състояние на язовирната стена на язовир 

"Образцов чифлик" и хидротехническите съоръжения към нея; осигуряване на 

ретензионния обем на водохранилището; осигуряване на проводимостта на 

речното легло; изграждане на контролно-измерителна система за мониторинг 

върху язовирните стени – Изготвени са техническа спецификация, задание за 

обществена поръчка и документация за избор на изпълнител за проектиране. 

Проведена е обществената поръчка. Предстои сключване на договор за 

проектиране. Няма изразходени средства през 2017 г. 

 Разширяване на Приют за безстопанствени животни – През 2017 г. не е 

реализирано разширяване на Общинския приют за безстопанствени животни, 

съответно не са разходвани финансови средства. 

 Почистване на речни корита и водосбори извън и в урбанизираните територии 

– Дейността се изпълнява от ОП "Паркстрой", като през 2017 г. се работи по 

следните обекти: Поречието на р. Русенски Лом; отводнителен земен канал с. 

Николово; почистване на канал на язовир "Липник"; язовирна стена с. Тетово и 

язовир "Образцов чифлик"; канавки с. Хотанца; почистване на водостоци от 

плевелна растителност в с. Николово. Общо обработените терени (косене, 

изрязване на храсти, дървета и клони) са 26,65 дка. Изразходените средства 

през 2017 г. са в размер на 9 800 лв. 
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ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ, В Т.Ч.: 

 

1. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА, КАКТО И МЕРКИТЕ 

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ 

Най-общо, проблемите във връзка с реализацията на Актуализирания документ 

за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017 - 2020 

г. са свързани с недостатъчните и ограничени финансови ресурси. През 2017 г. 

общината продължи работа по обявените процедури по оперативните програми за 

периода 2014-2020. Община Русе привлече допълнителен финансов ресурс като 

подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Реализирани 

са значителен брой дейности за подобряване условията и качеството на живот на 

населението на общината и естетизация на градската среда.  

 

2. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Общинският план за развитие на Община Русе 2014-2020, както и 

Актуализираният документ за изпълнение на ОПР на Община Русе за периода 2017-

2020 г. и годишните доклади за наблюдение на изпълнението на основния 

стратегически документ за развитие на Община Русе са общодостъпни на електронната 

страница на общината. Информация за Общинския план за развитие на Община Русе, 

както и програмата за неговото изпълнение, са широко популяризирани още на етапа 

преди неговото приемане.  

Дирекция "Европейско развитие" в Община Русе участва в процеса на изготвяне 

на настоящия доклад за наблюдение като събра, обработи и анализира данни по 

изпълнението на дейностите и проектите, включени в Програмата за изпълнение на 

Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община 

Русе за периода 2017-2020 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 

2017 г. е публикуван и е на разположение на официалната страница на Община Русе. 

 

3. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между 

Общинския план за развитие и секторните политики на Община Русе, разработването 

на секторни стратегически документи се извърши в контекста на приоритетите на ОПР 
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2014-2020 г. В допълнение, програмирането и изготвянето на проектни предложения в 

различните сектори се синхронизира и обоснова както със съответната секторна 

политика, така и със заложените приоритети в ОПР на Община Русе за периода 2014 - 

2020 г. 

 

4. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО 

В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се 

осъществява координация и взаимодействие между администрацията на Община Русе 

и принадлежащите кметства, Общински съвет и Областен съвет за развитие на Област 

Русе, към който Общината има задължение да изпрати на неговия председател копие 

от годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие. Общината осигурява участието и на организации, физически и юридически 

лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

 

В Община Русе е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г. от гледна точка на съпоставимост между 

планирани и реализирани проекти и действия, вътрешен мониторинг и контрол. През 

последните години Община Русе натрупа сериозен опит в подготовката на проекти и 

административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е също 

механизъм за избор на приоритетни за територията проекти и дейности на база на 

географските информационни системи.  

Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за 

които се търсят възможности за финансиране. Независимо от съществуващите 

проблеми, свързани с ограничените финансови ресурси, за постигане на ефективно 

изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на ОПР за периода 2017-2020 

г., Община Русе използва целия си потенциал за максимално оползотворяване на 

различните възможности за финансиране – национално и от европейските фондове. 

Набелязани са и мерки за насърчаване на активното сътрудничество между 

публичната администрация и бизнеса; създаване на успешни публично-частни 

партньорства; подобряване на услугите за предприемачите и създаване на условия за 

привличане на инвеститори, разкриващи нови работни места. Ще продължат усилията 

за по-конкретно адресиране на социално-икономическите проблеми като се насърчи 

взаимодействието и координацията между всички заинтересовани страни при 

изпълнението на приоритетите на Общинския план за развитие.  


