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Обновихме централната градска част –  
ул. “Александровска“ и пл. „Батенберг“ 
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• Свързахме централната градска 
зона с пл. "Батенберг" по ул. 
"Александровска" и оформихме 
модерна пешеходна зона, която 
стига до стария център на гр. Русе.  

• Подменихме настилката на пл. 
"Батенберг", обособихме алеи за 
разходка и отдих, монтирахме нови 
пейки, модерна беседка и 
видеонаблюдение, изградихме 
атрактивно осветление навсякъде, 
включително и на красивите 
шадравани. 

 



Обновихме Музейния комплекс на 
града 
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• Модернизирахме най-
посещаваните и емблематични 
туристически атракции в Русе: 

 
 Регионален исторически музей 
 Екомузей с аквариум 
 Къща-музей "Баба Тонка" 



След 42 години, Църквата "Всех 
Святих" отвори врати 
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Обновихме Библиотеката и 
започнахме ремонт на Пантеона 
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• Извършихме ремонт на 
Регионална библиотека "Любен 
Каравелов". 

• Стартирахме обновяването на 
Пантеона на възрожденците – 
ремонт на фасадата, нова 
позлата на купола, модерна 
мултимедийна техника и др. 



Осигурихме безплатен интернет на 
най-посещаваните места в града 
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Бяхме една от първите одобрени 
Общини, които участват в 
инициативата #WiFi4EU и вече 
предлагаме безплатен безжичен 
интернет: 
• На пл. "Свобода"; 
• На пл. "Батенберг"; 
• В Младежкия парк при Вазата 

и Розариума; 
• Предстои: Крайбрежната 

алея. 



Поддържахме красива и уютна 
градска среда 
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• Извършвахме ежегодно залесяване и зацветяване в града.  
• Нови 500 дървета засаждаме само в рамките на големите 

инфраструктурни проекти в града. 
 



Създадохме нови зони за  
разходка и отдих 
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• Обособихме панорамна 
площадка на любимото 
място за русенци при 
"Левента" и възвърнахме 
красотата на Розариума в 
Парка на младежта. 



Изградихме велоалеи и монтирахме 
нови пейки 
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• Русе e първият град в България с одобрен План за 
велосипедна мрежа и визия за цялостното й развитие. 

 

• Изградихме 14 км велоалеи в града в рамките на 
първата част от проекта за интегриран градски 
транспорт, като към тях добавихме и още на 
обновените по европейски проекти улици, сред които 
"Чипровци", "Славянска", "Баба Тонка" и "Шипка". 

 

• Монтирахме над 800 нови пейки на територията на 
града. 



Подобрихме свързаността на най-
натоварените локации в града 
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• Изцяло обновихме и кръговите кръстовища при ул. "Чипровци" и ул. 
"Шипка", които рехабилитирахме заедно с тротоарите. 

 



Подобрихме свързаността на най-
натоварените локации в града 
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• Намалихме значително времето за пътуване на жителите на квартал 
"Родина", като изградихме връзка с централната част на града. 

 

• Реконструирахме кръговото кръстовище при спортната зала и 
изградихме удобен и безопасен начин за пресичане на пешеходци и 
велосипедисти чрез модерен подлез. 



Обновихме най-натоварените 
булеварди в града 
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• Осъществихме дългоочакваната не само от русенци, а и от 
преминаващите през града ни реконструкция и рехабилитация на бул. 
"Тутракан". В ход е рехабилитацията и на ключовия бул. "Потсдам". 

 

• Бул. "Придунавски" също се сдоби с изцяло нов облик, заедно с 
прилежащите му големи улици, които водят от Центъра към кея! 



Обновихме най-натоварените 
булеварди в града 
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• Стартирахме цялостната рехабилитация на бул. "Липник". 
Решихме и дългогодишния проблем с отводняването му. 

 

• Осигурихме безвъзмездно финансиране от ЕС за ремонта на 
бул. "Трети март", включващ и укрепване на Сарайския мост.  



Обърнахме Русе с лице към река 
Дунав 
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• Новите пасарелки предлагат красива панорамна гледка към река Дунав, 
пригодени са за велосипедисти и наклонът спазва изискванията за достъпна 
среда. 

 

• Работим по изграждането на нова кейова стена, която да бъде пристан на 
круизни кораби. 

 

• Крайбрежната ивица ще има нови алеи и зони за отдих, озеленяване, 
велоалеи, сцени на открито, спортни и детски площадки. 



Обърнахме Русе с лице към река 
Дунав 
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• Преобразихме бул. "Придунавски" и 
прилежащите му по-големи улици "Баба 
Тонка", "Църковна независимост", 
"Славянска" и "Райко Даскалов". 

 

• Монтирахме модерно LED осветление, 
сложихме нови пейки и парапети. 

 



Важни стъпки в подобряването на 
градския транспорт на Русе! 
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• Възвърнахме управлението на тролейбусния транспорт в ръцете на 
Общината. 

• Интегрирахме модерна система за таксуване на пътниците, нови 
електронни табла с разписания и нови спирки. 

• Пилотно въведохме първата Нощна линия на града. 



Важни стъпки в подобряването на 
градския транспорт на Русе 
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• Осигурихме безвъзмездно 
финансиране от ЕС за закупуването 
на 20 нови електробуса и 15 нови 
тролейбуса – климатизирани, 
нископодови и достъпни за хора с 
увреждания, значително ще подобрят 
комфорта и времето за придвижване 
на пътниците. 

 
 

• Разработихме и нова транспортна схема за градския транспорт, 
осигуряваща: 

- по-добра свързаност между центъра, кварталите и малките населени 
места в общината; 

- експресни и обиколни линии с цел по-голямо удобство; 
- по-добра структура на разписанията; 
- по-ранни часове на започване и по-късни часове на приключване на 

разписанията, съобразени със смените на големите предприятия; 
- по-голям капацитет на обслужване на пътниците. 



Ремонтираме 1/3 от улиците и 
тротоарите в града 
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• Предприехме мащабен ремонт на близо 140 улици и тротоари 
в Русе, обхващайки всеки един квартал. 



Подобрихме условията за  
паркиране  
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• Ежегодно увеличавахме паркоместата в града и 
благоустроявахме междублоковите пространства – 
осигурихме общо близо 1000 нови паркоместа в 
целия град! 

 
• Изградихме първия буферен паркинг в Русе – 

намира се в кв. "Дружба 3", разполага с 41 места и 
функционира на принципа „Паркирай и пътувай“ - 
възможност за живущите в района и гостите на 
града да оставят личните си автомобили на 
паркинга и да използват градския тролейбусен 
транспорт.  

 



С грижа за децата на Русе 
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• Обновихме над 250 детски 
площадки. 

 
• Изградихме 25 нови площадки за 

стрийт фитнес и за фитнес на 
открито.  



Образователна инфраструктура с 
европейски облик 
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АГ “Гео Милев” СУЕЕ ОУ “Братя Миладинови” ОУ “Тома Кърджиев” 

ОУ “Олимпи Панов” ОУ “Любен Каравелов” ОУ “Никола Обретенов” 

• По различни програми инвестирахме близо 19 млн. лева в обновяването на             
7 детски градини и 10 училища. Преобразихме облика на учебните заведения в 
града ни, ремонтирахме спортните игрища и дворовете им. 

 

• Обновихме обзавеждането и монтирахме видеонаблюдение във всички детски 
градини на територията на община Русе и реновирахме дворовете и площадките 
им. 
 



Образователна инфраструктура с 
европейски облик 

22 ДГ “Русалка” ДГ “Пинокио” 

МГ “Баба Тонка” СУ “Христо Ботев” 



Екология и популация на бездомните 
кучета 
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• Подменихме над 2 000 кошчета за отпадъци в града. 
 

• Разположихме над 800 контейнера за разделно събиране на 
отпадъци. 

 

• Осигурихме финансиране за изграждането на инсталации за 
сепариране и за анаеробно третиране на отпадъци – като краен 
продукт ще се получава биогаз и ще намалим количеството на 
депонираните битови отпадъци, в т.ч. на биоразградимите към 2023 г. 
с 52%.   

• Близо 10 пъти намалихме броя 
на бездомните кучета в Русе. 

 

• Ежегодно в Общинския приют 
се кастрират средно около 
800 кучета и се осиновяват 
200. 



Мерки за подобряване чистотата на 
въздуха 
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• Приехме Наредба за опазване на околната следа на територията на 
Община Русе с акцент върху опазване качеството на атмосферния 
въздух. 

 

• С финансиране по програма LIFE, 1 468 русенски домакинства ще 
преминат към алтернативни форми за отопление (пилотно ще бъдат 
тествани 80 бр. през 2020 г.). 
 

• Осигурихме безвъзмездно финансиране от Оперативна програма 
„Околна среда“ за закупуването на екологични транспортни средства 
– 20 чисто нови електробуса и 15 чисто нови тролейбуса. 
 

• През началото на 2020 г. ще бъдат монтирани 2 автоматични станции 
за мониторинг на чистотата на въздуха. 
 

• Осигурихме средства за пилотното монтиране на 50 
електростатични филтри на комините на сгради, в които се 
осъществява отопление на твърдо гориво. 
 
 



Обществен ред и сигурност 
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• В Центъра за видеонаблюдение извършваме денонощен контрол на 
обектите по площади, улици и подлези чрез 142 камери. 
 

• Финализираме инсталацията на още 300 високотехнологични камери с 
аналитични функции, които ще следят в реално време трафика на 30 
натоварени кръстовища в Русе. 

 

• Под наблюдение ще бъдат и всички обекти, които изграждаме с 
европейско финансиране. 



Енергийно ефективно улично 
осветление 
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• Предприехме мащабна модернизация на системата за улично 

осветление – монтирахме 1 257 бр. нови улични осветители и 643 бр. 
паркови осветители. 
 

• Създадохме единна система за мониторинг и радио управление на 
осветлението. 

 
 



Програми за енергийна ефективност  
на жилищни сгради 
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• Санирахме общо 39 многофамилни жилищни сгради в Русе и Мартен, 

с общ брой живущи над 5 000 души – подменени PVC дограми, нови 
топлоизолация и мазилка на всички фасади, освежени стълбищни 
клетки, подмяна на осветление в общите части, ремонтиране на покрив 
и нова мълниезащита. 



Нови спортни зали за активните 
русенци! 
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• Първата най-голяма инвестиция в спортната материална база на 
училищата за повече от 10 години в Русе — Мултифункционалната 
спортна зала в двора на СУЕЕ. 

 

• Ремонтирахме основно залите в спортен комплекс "Ялта". 
 

• Обновихме залата за волейбол "Иван Ханджиев", залата по борба в СК 
"Локомотив", залата за тенис на маса на ул. "Щип", подкрепихме 
ремонта на залата по бадминтон и др. 
 

Зала по волейбол „Иван Ханджиев“ Мултифункционална 
 спортна зала в СУЕЕ 

Зала по борба на  
СК „Юнак-Локомотив“ 



Изградихме нови спортни игрища.  
В програма "СПОРТ" 

 инвестирахме 5 000 000 лв.  
 

29 

Игрище на ОУ “Отец 
Паисий” 

Тенис кортове,  
Парк на 
възрожденците 

Спортно игрище при  
зала “Дунав” 

 

Спортно игрище ДГ 
“Пинокио” 

Обновен двор на СУ 
“Христо Ботев” 

Спортно игрище 
„Олимпия“ 



Възродихме футболната слава на 
Русе 
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• Извършихме основен ремонт на Градския стадион, който 
вече е с нови: терен, осветление, санитарни помещения, 
сектор за гости и лекоатлетическа писта, която също 
отговаря на всички европейски стандарти.  

 

• След 25 години извън футболния елит, ФК "Дунав" се 
завърна в „А“ група и дори участва в квалификациите за 
Лига Европа! 



Русе – европейски  
град на спорта за 2016 г. 
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• Подпомогнахме над 100 спортни събития на повече от 60 организации, 
институции и спортни клубове в Русе.  

 

• В събитията участие взеха над 20 хиляди активни спортисти и стотици 
любители на спорта на възраст от 3 до 80 години, а ангажираната 
публика надхвърли 100 000 души. 

 



В Русе отвори врати най-модерната 
мултифункционална зала в България  
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След близо 40 години, през 2015-а 
година залата отвори врати и 

приема събития от световен клас.  



В Русе гостуваха световноизвестни 
звезди 
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2014  
 

2015 

 
2016 

 

RAINBOW 

NAZARETH URIAH HEEP 

2017 
 

2017 

 

2018 
 

JUDAS PRIEST 

STEELHEART 

FOREIGNER 2018 
 

BONFIRE 

Джон Лоутън  

Джо Лин 
Търнър 

Тим „Рипър“ 
Оуенс  

Миленко Матиевич  

2015 

 

Хиляди фенове 
и незабравими 

емоции! 



Русе – домакин на Световното 
първенство по волейбол 2018! 
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• Хиляди русенци и гости на града се насладиха на играта на едни 
от най-добрите отбори в света – на Бразилия, Франция, Китай, 
Холандия, Канада и Египет.  

 

• Проведохме многобройни и разнообразни спортни и културни 
събития, посветени на Световното първенство – над 35 участия, в 
които се включиха над 600 души. 
 

 



Русе – културен и фестивален  
център на България 
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• Вложихме 25 милиона лева в култура и изкуство. 
 
• Реализирахме близо 100 мащабни международни, 

национални и регионални художествени събития. 
 

• Обогатихме културния календар. Едни от най-
атрактивните събития бяха Русенски карнавал, 
Уикенд туризъм, Парад на ретро автомобили, Грийн 
рок фест, Фестивалите на пясъчните и ледените 
фигури, Мажоретният фестивал, "Музика и цветове", 
3D-рисунките, Мартенски музикални дни и много 
други. 



Фондация  
"Русе – град на свободния дух" 
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• Програма "Знание и растеж" – модел за насърчаване 
на образованието, науката, новите технологии и 
историята. В рамките на проектите реализирахме 407 
образователни събития. 
 

• Подпомогнахме изявата и развитието на 493 русенски 
таланти в различни сфери на обществения живот с 
над 180 хил. лв. от фонд "Лицата на Русе". 

 

• Чрез фонд „Местни инициативи“ финансирахме 123 
проекта в областите култура и изкуство с над 600 
хил. лв., в резултат на което проведохме 358 събития с 
28 хиляди активни участници. 
 



В подкрепа на младите хора 

37 

• Осигурихме над 160 хил. лв. за  стипендии, еднократни парични и 
предметни награди за стимулиране на изявени деца в образованието, 
науката, изкуството и спорта.  

 



Инвестирахме над 4 млн. лв. в 
малките населени места 
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• Финансирахме 80 проекта за местно 
развитие в 13-те кметства от общината, 
както и в кварталите "Средна кула", 
"Долапите", "ДЗС" и "Образцов чифлик" на 
стойност над 1,5 млн. лева. 
 

• Осигурихме над 2 млн. лева за ремонт на 
уличната мрежа на кметствата. 



Русе – национален лидер в 
социалната сфера 
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• Русе – общината с най-много социални услуги в страната – 42! 
• КРИБ – България удостои Община Русе със специална награда за 

социално-отговорна Община за 2018 г. 
• Две престижни награди за Община с най-добра социална политика и за 

цялостен принос в развитието на социалните услуги! 
• Изцяло обновихме Комплекса за социални услуги за деца и семейства. 
• Успешно предлагаме и надграждаме услугите Домашен социален 

патронаж, личен и социален асистент. 

Presenter
Presentation Notes
Ето на социалните услуги



Въведохме нови електронни 
административни услуги! 
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• Въведохме електронния начин на плащане на такси за детски градини и 
детски ясли.  

• Внедрихме и приложението "Web родител", през което родителите с 
персонални кодове за достъп получават информация за децата си относно 
такси, хранене, посещаемост и др.  

• Открихме и система за електронен прием в детските заведения на 
територията на град Русе. 

• Над 60 административни услуги ще могат да се извършват онлайн. 
 



Бюджет 

41 

 
 
 

• Ръст от над 65% в бюджета от 2011-а година насам! 
• Утвърдена добра финансова дисциплина, разумно бюджетиране, 

ефективно изпълнение на разходната част на бюджета и високи оценки 
от Сметната палата за годишните финансови отчети. 

• Собствените приходи са нараснали с 24,60%. 
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• Водещите предприятия за последните няколко 
години удвоиха своето производство и 
продължават да го разширяват. 
 

• За последните години фирми като лидера в 
производството на кожа за автомобилния 
пазар “Bader” отвориха производства тук. 
Градът се утвърди като 
автомобилен клъстер, в рамките на който 
работят 6 големи фирми в сферата. 
 

• Разработихме двуезичен Инвестиционен 
профил на Община Русе, който подробно 
представя предимствата на града и региона 
като добро място за бизнес и инвестиции. 
 



С визия към бъдещето 
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• Към днешна дата Община Русе участва в изпълнението на проекти 
с европейско финансиране на стойност близо 230 милиона лева! 

 
• Има избран изпълнител и предстои цялостната рехабилитация на бул. "Трети 

март", заедно със Сарайския мост. 
 

• Предстои избор на изпълнител за доставката на на 20 нови електробуса и 15 
нови тролейбуса! 

 
• Осигурени са средствата за модернизацията на ВиК мрежата, в т.ч. и за 

изграждане на канализация в "Средна кула" и "Долапите". 
 

• Дадохме старт на цялостното обновяване на уличното осветление на Русе. 
 
• В ход са процедурите за:  

- изграждане на спортна зала в най-голямото русенско училище "Васил 
Левски"; 

- изграждане на модерен закрит плувен комплекс, предлагащ отлични 
условия за тренировки и състезания с публика над 800 зрители. 
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Благодарим Ви за подкрепата и 
доброто партньорство през последните 

8 години! 
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