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УВОД
Настоящата Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г., наричана
за краткост „Програмата”, е изготвена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Програмата е разработена в съответствие с:
1. Актуализирания документ на Плана за развитие на Община Русе за периода
2011-2013 г.
2. Програмата за изпълнение на Актуализирания документ на Плана за развитие
на Общината за периода 2011-2013 г.
3. Дейностите/проектите, които са в процес на реализация.
4. Възможностите за финансиране от Европейските фондове и бюджета на
Община Русе.

Програмата е съобразена с основните принципи: равни възможности, благоденствие,
интеграция в ЕС. Заложените в нея дейности съответстват на Програмата за европейско
развитие на България, Областната стратегия за развитие, Стратегията „Европа 2020“
както и Дунавската стратегия на ЕС.
Нашето разбиране е, че общините трябва да бъдат основната движеща сила за
икономически растеж на регионите и по този начин - на страната като цяло.

ВИЗИЯ

До 2020 г. Община Русе да се превърне в проспериращ
икономически, научен, културен и туристически център по
поречието на р. Дунав, с подходящи условия за развитие на
конкурентоспособен бизнес и привличане на предприемчиви
хора, търсещи висок стандарт и качество на живот.
Отчитайки негативните тенденции в социално-икономическото развитие на Русе през
последните години, съществен акцент в нашата работа за периода 2011 - 2015 година
ще бъде поставен върху създаване на благоприятни условия за развитие на местната
икономика и повишаване стандарта на живот на русенци. Това би бил най-ефективният
начин да се преодолеят задълбочаващите се демографски проблеми на местно и
регионално равнище.
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До 2020 г. Община Русе да се превърне в проспериращ икономически, научен, културен
и туристически център по поречието на р. Дунав, с подходящи условия за развитие на
конкурентоспособен бизнес и привличане на предприемчиви хора, търсещи висок
стандарт и качество на живот.

ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА
2011 – 2015 ГОДИНА
ПРИОРИТЕТ 1:
РУСЕ – ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНВЕСТИЦИИ,
ИНОВАЦИИ И РАБОТА
_ Община с балансирана и разнообразна икономика;
_ Община с добри условия за създаване на иновативни продукти и производства;
_ Община с разпознаваем положителен образ на международно ниво;
_ Община, привлекателна за предприемчивите и креативни хора;
_ Община, в която публични, частни и неправителствени организации работят заедно за
постигане на общи приоритети за развитие.
ПО-ДОБРА БИЗНЕС СРЕДА ЗА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
ПРИОРИТЕТ 2:
РУСЕ – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ
_ Община с удобни и модерни пътища;
_ Община с обновени детски площадки и училища;
_ Община с повече зелени места за отдих, спорт и развлечение;
_ Община с транспортна мрежа, създаваща удобство, бързина и сигурност за жителите;
_ Община с развита съвременна образователна система и здравеопазване;
_ Община с отговорност и ангажираност към хората в неравностойно положение;
_ Община с хармонична комуникация между отделните етнически, религиозни и други
общности;
_ Община, създаваща сигурност и спокойствие на всички свои граждани.
ПО-ДОБРО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ПРИОРИТЕТ 3:
РУСЕ – ОБЩИНА С ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
_ Община с разнообразни културни събития;
_ Община с реставрирани и поддържани археологични забележителности и паметници
на културата;
_ Община с разнообразни места за забавление и отдих;
_ Община, развиваща изкуството във всичките му форми;
_ Община, подкрепяща можещите и талантливите;
_ Община с принос към съхраняване и развитие на европейската дунавска идентичност.
РУСЕ С ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО
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ПРИОРИТЕТ 1
РУСЕ – ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ИНОВАЦИИ И РАБОТА
Икономическият растеж в общината е основен наш приоритет. Ето защо ще
окажем подкрепа на сектори с висока добавена стойност с цел насърчаване на
иновациите.
Ще

използваме

потенциала

на

основното

наше

конкурентно

предимство

-

стратегическото географско разположение на Общината. Принадлежността й към
Дунавския басейн и близостта й до многомилионния пазар на румънската столица
Букурещ са определящи фактори както за глобалната конкурентоспособност на
местния бизнес, така и за привличането на инвестиционна активност от чужбина.
Ще разнообразим икономиката в Общината, така че да осигурим условия за иновации и
растеж,

които

позволяват

на

бизнеса

да

повиши

производителността

и

конкурентоспособността си.
Нашите проактивни действия в областта на икономиката ще бъдат приведени в
съответствие с Областната стратегия за развитие, Националната програма за реформи
2011 – 2015 г. за въвеждане на стратегия „Европа 2020“ в България,

както и с

Дунавската стратегия на Европейския съюз.
Община Русе може да има сериозен принос за просперитета на страната, ако я
превърнем в стабилен икономически и културен център.

ЦЕЛ 1.1. РУСЕ – ЕВРОПЕЙСКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ОБЩИНА
ПРОЗРАЧНА БИЗНЕС СРЕДА И УЛЕСНЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
ПРОЦЕДУРИ
Ще работим за създаване на прозрачна, предсказуема и отворена за инвестиции
бизнес среда. Това ще допринесе за привличане на нови инвеститори, както и за
запазване и развитие на микро-, малки и средни фирми в Общината, определящи
структурата на местната икономика.
За да задържим, стимулираме и улесним инвеститорите на територията на
Общината,

ще

подобрим

качеството

на

предоставяните

от

общинската

администрация услуги.
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Ефективно и прозрачно административно обслужване:
 Въвеждане на електронни административни услуги;
 Изработване на електронни информационни масиви-регистри;
 Осигуряване на максимална прозрачност при провеждане на
търгове и обществени поръчки.
Активно взаимодействие между Община и инвеститори:
 Изграждане на информационна среда за бизнеса по въпроси,
свързани с обществени поръчки, предоставяне на точни и ясни
критерии за общински проекти, публично-частни партньорства,
стратегическо развитие на общината и други;
 Съдействие

на

местния

бизнес

при

организиране

на

международни срещи и изложения за създаване на търговски
контакти с бизнес субекти от Европейския съюз и трети страни;
 Периодични срещи между общинска власт и местен бизнес за
оценка и обсъждане на актуални проблеми по предварително
поставени теми, свързани с развитието на икономиката в
Общината.

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗОВА ИНФРАСТРУКТУРА
За да бъде Община Русе ефективна и конкурентоспособна, ще реализираме големи
инфраструктурни проекти с висока добавена стойност, жизненоважни за нейната
икономика. Те трябва да бъдат съобразени с устройствения план на Общината и
приоритетните направления за развитие.
Ще работим за:
 Развитие

на

Индустриалната

зона

чрез

доизграждане

на

инженерна инфраструктура в Индустриалния парк;
Благоприятното географско разположение на Община Русе е предпоставка за успеха на
Индустриалния парк като особено подходящ инструмент за привличане на бизнес
инвестиции. За да могат местните органи на регионалната и устройствената политика
да се възползват пълноценно от тази придобивка, необходимо е доизграждане и
инфраструктурно оборудване на парка.
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 Създаване на Високотехнологичен парк в Русе;
Създаването на Високотехнологичен парк в нашия град ще представлява продължение
на добрата практика, въведена чрез Индустриалния парк. Така ще се надгражда към
вече постигнатото чрез стимулиране на инвестиции и създаване на заетост в сектори,
основани на новостите и познанието. Предпоставки за успеха са както утвърдената
научна школа на Русенския университет, така и висококвалифицираните кадри от
практиката в редица предприятия от Общината
 Активно участие на Община Русе при решаване бъдещето на
Дунавското крайбрежие;
Поставяне на преден план за решаване на бъдещето на дунавското крайбрежие и
съобразяването му с бъдещия Интегриран план за градско възстановяване и развитие.
Основните насоки на работа ще бъдат следните:

• Концентриране на високотехнологични национални и
чуждестранни компании, изследователски и академични
институции;

• Изграждане

на

модерни

бизнес

помещения

и

лабораторно пространство;

• Изграждане на цялостна инфраструктура.
 Съгласуване на инфраструктурни проекти на Община Русе с
Областната стратегия за развитие относно изграждането на основни
пътища и магистрали – нов южен обходен път, четирилентов път Русе
– Велико Търново и Русе – Шумен;
 Подпомагане на развитието на професионалния риболов по р. Дунав,
включително и изграждане на рибарското селище в гр. Русе.

МЕЖДУНАРОДНА СВЪРЗАНОСТ
Русе е северната врата на България към Европа и притежава всички необходими
предпоставки да се развие като желана туристическа и бизнес дестинация.
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Необходима е амбициозна Комуникационна програма на Община Русе, която да
включва:
 Създаване на Програма за международни връзки, която да планира и
осъществява работещи контакти с институции и организации в
Европейския съюз и трети страни в помощ на Общината, местния бизнес
и регионалната икономика;
 Активно включване на бизнеса от Общината в проекти за трансгранично
сътрудничество;
 Разработване

на

стратегия,

която

да

създаде

разпознаваем

положителен образ на Община Русе на международно ниво основно в
две направления:
• Русе като културна туристическа дестинация – ще
позиционираме общината в нишата на националния и
международен културен, спортен и конгресен туризъм.
Предпоставки за това са: европейската архитектура на
града, римската крепост „Сексагинта Приста“, Държавна
опера – Русе, фестивалът „Мартенски музикални дни”,
джаз фестивалите, университетската общност, както и
доизграждането на Спортна зала, подходяща за спортни и
културни събития, конференции и други;
•

Русе като логистичен и високотехнологичен център.
Предпоставки за това позициониране са Русенският
университет,

изграждането

на

Високотехнологичен

иновационен парк, Логистичен център, летище Щръклево,
четирилентови връзки в направленията Велико Търново и
Шумен, както и излазът на града на важен воден
европейски път.

ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ
В съответствие с новите реалности, породени от световната глобализация, градовете от
цял свят полагат непрекъснати усилия да препозиционират икономиките си, като се
опитват да привличат онези инвестиции, които биха осигурили тяхното дългосрочно и
устойчиво развитие.
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Ние предвиждаме разработване на адекватна на съвременната реалност-Стратегия за
дългосрочно и устойчиво икономическо развитие на Община Русе, съобразена със
Стратегията „Европа 2020“ и Дунавската стратегия на ЕС, както и с Областната
стратегия за развитие.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Поддържането на конкурентни данъци и такси спрямо другите общини е фактор за повисок стандарт на живот, за привличане на инвеститори и създаване на нови фирми в
Общината. Дългосрочната ни цел е Общината да увеличи приходите си на база
непрекъснато увеличаващи се данъчни субекти, а не на база високи данъци и такси за
малък брой едва оцеляващи бизнес организации и намаляващо население.
Ще отделим специално внимание на разработването на по-справедлива методика за
определяне на такса „Битови отпадъци”.

ЦЕЛ 1.2. РУСЕ – ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБЩИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
РЕАЛИЗАЦИЯ
Градовете, постигащи икономически растеж и предоставящи възможности за развитие,
са онези, които се адаптират към промените в световната икономика. Иновации,
трансформиращи знанието в икономически механизъм за развитие, са в основата за
повишаване стандарта на живот.

ЗАЕТОСТ
Стимулирането на устойчива икономическа активност и създаването на работни места
са от съществено значение за Общината. Ще работим активно в следните основни
направления:
 Постигане на по-високо ниво на заетост чрез привличане на
инвестиции и чрез повишена конкурентоспособност на Общината;
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 Създаване на условия за развитие на разнообразна бизнес база с
високо ниво на иновативност, високотехнологични производства и
постигане на висок дял на заетите в тях;
 Създаване на необходимите предпоставки за постигане на високо
качество на образованието и адаптивност на уменията;
 Стимулиране и поддържане на широка мрежа от частни и публични
обучителни центрове;
 Предлагане на привлекателни условия за реализацията на бизнес
проекти на територията на Общината;
 Насърчаване на позитивната, свързана с постигане на високи
качествени резултати култура.
Предизвикателството за следващите четири години е да увеличим заетостта и
ефективността на работа чрез създаване на подходящи условия за квалификация и
преквалификация, предприемаческа култура и информираност.
За нас е важно да изградим убеждението у местните предприемачи, че е наложително
повишаване на професионалния капацитет на работната сила чрез разнообразни форми
на обучение, включително и като максимално се използват възможностите, които ОП
„Човешки ресурси” предоставя. Ще повишим осведомеността и ще подобрим
комуникацията между бизнеса и Агенцията по заетостта, Русенския университет и
други институции с цел синхронизиране на търсенето и предлагането на кадри и
обучителни програми в Общината.
Искаме да мотивираме нашите съграждани да развиват своите знания и умения,
гарантиращи готовността за включване в съвременната икономика, базирана на
знанието, съгласно изискванията на стратегията „Европа 2020“.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТНОСТ
Ще проведем два анализа, насочени към развиване на икономиката в Общината:
 Секторен

икономически

анализ,

целящ

разкриване

на

възможностите за привличане на инвеститори и партньори по
проекти, с оглед насочване на местната икономика към
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създаване на разнообразна бизнес база, ориентирана към
висока добавена стойност и устойчивост;
 Анализ на ключовите фактори, които влияят върху решенията
на инвеститорите.
Секторната политика ще водим с разбирането, че трябва да се развиват онези сектори, в
които има баланс между пазарно търсене, силно конкурентно предимство и
подкрепящи политики – на европейско и на национално ниво. Такива могат да бъдат
високотехнологичните

производства,

основани

на

знанието

и

иновациите,

производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и др.
За да подпомогнем предприятията, работещи в сектори, силно повлияни от
икономическата криза, в които са заети голяма част от работоспособните русенци, като
машиностроене, корабостроене и други, ще търсим подкрепа и нови възможности на
държавно ниво, включително за нови пазари и чуждестранни инвестиции за отраслово
преструктуриране.

ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПЕЧЕЛИВШИ И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЩИ
Общинските предприятия и търговски дружества се нуждаят от цялостен икономически
и финансов анализ. Конкретни решения относно техния статут и вътрешна структура
ще бъдат взети след провеждането на такива анализи.
Оптимизиране дейността на общинските дружества:
 Подобряване на икономическите показатели, оптимизация на
управлението, снижаване на разходите и засилване на текущия
контрол върху дейността на общинските дружества;
 Експертен анализ и целесъобразни корекции в предмета им на
дейност;
 Професионален мениджмънт.

ЦЕЛ 1.3. РУСЕ – С ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ
ПОВИШАВАНЕ УСВОЯЕМОСТТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
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Печелившите проекти с местно значение, които ще привлекат повече средства от
европейските фондове, са важна предпоставка за повишаване на стандарта на живот в
Общината, а следователно и на нейната притегателна сила.
За да осигурим необходимото съфинансиране към всеки отделен проект, ще ревизираме
общинската политика по отношение на генерирането и оползотворяването на
собствените приходи.
Ще създадем необходимите предпоставки за повишаване на усвояемостта от
еврофондовете чрез:
 Повишаване капацитета на общинската администрация за
подготовка и управление на проекти;
 Осигуряване на равен достъп и гарантиране на конкурентно
начало и прозрачност при провеждането на процедури за
възлагане на обществени поръчки;
 Провеждане на редовни консултации и публични обсъждания
със социално-икономическите партньори;
 Поддържане на електронен регистър на актуалния статус по
управляваните от Общината проекти.

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА
Важно място във визията ни за развитие на общината заемат публично-частните
партньорства. Още през 2009 г. Общински съвет – Русе прие Наредба за реализиране на
публично-частните партньорства. Към настоящия момент на национално ниво се
подготвя и Закон за публично-частните партньорства, който ще регламентира нашата
работа в тази насока през следващите четири години.
Активно ще сътрудничим с частния и НПО-сектора при планиране и реализация
на проекти с висока обществена значимост:
 Ангажиране на НПО-сектора при планирането и провеждането
различни проекти и политики, например предоставянето на
социални услуги в общността;
 Използване на професионалния и експертен капацитет на
частния сектор при реализирането на публични услуги;
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 Използване на капацитета на Русенския университет „Ангел
Кънчев“ в сферата на научната и развойната дейност.

Посредством маркираните дотук приоритети, имаме амбицията да осигурим
благоприятни условия за развитие и растеж и да стимулираме иновационно
ориентирани индустрии, като по този начин допринесем за повишаване на заетостта,
покупателната способност и благосъстоянието на русенци.

ПРИОРИТЕТ 2
РУСЕ - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ
Конкурентните градове в света се характеризират с удобна инфраструктура и
високо ниво на свързаност.
Лесният достъп до различни ключови места, красива и зелена околна среда, добре
организирани улици и паркинги, качествени здравни, образователни и социални услуги
са видимите белези за успешно развитие на дадена територия и общност.

ЦЕЛ 2.1. РУСЕ – БЕЗ ГЕТА, С ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И
БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ТЕРИТОРИИ
Реализирането на икономическия потенциал на Община Русе предполага качествена
инфраструктурна база.

ЧИСТ, КРАСИВ И ПОДДЪРЖАН ГРАД
Целта ни е да изградим привлекателна, функционална и безопасна жизнена среда в
Русе, съхранявайки автентичния му архитектурен облик, с чисти и добре поддържани
обществени пространства – паркове, детски и спортни площадки и други.
Ще обърнем специално внимание на:
•

чистотата и озеленяването на кварталите в града и на малките населени
места към Общината;
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•

качественото полагане на пътна настилка по улиците;

•

решаване на проблема с бездомните кучета.

Ще работим за:
 Съхраняване и поддържане на автентичната градска архитектура, в т. ч.
на сградите – паметници на културата;
 Окончателно довършване на Доходното здание и решаване на проблема
със сградата на първото българско застрахователно дружество
“България”;
 Разработване на проекти за разширяване на пешеходните зони в центъра
на града и в района на Русенски университет;
 Сигнализиране със светещи знаци на пешеходните пътеки при всяко
училище;
 Разработване на устройствени планове, облагородяване и поддържане на
парковете и зелените площи;
 Доизграждане и реално безвъзмездно предоставяне на църквата „Всех
Святих” на Русенската митрополия;
 Оформяне на района около лесопарк „Липник“ и горския масив до
Образцов чифлик като крайградска паркова зона за краткотраен отдих и
риболов;
 Създаване на охраняема плажна зона в района на хижа „Приста” и
превръщането на Западен парк „Приста” във втора крайградска паркова
зона за краткотраен отдих;
 Облагородяване на крайбрежната зона с цел по-ефективното използване
на нейния потенциал зa културни, спортни и развлекателни дейности;
 Облагородяване и обезопасяване на съществуващите и изграждане на
нови детски площадки;
 Подобряване на състоянието, функционалността и безопасността на
уличната мрежа, тротоарите и шахтите;
 Ефективно управление на общинските паркинги и осигуряване на нови
паркоместа в централната част на града;
 Изграждане на два подземни паркинга в центъра на Русе;
 Облагородяване на междублоковите пространства;
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 Овладяване на популацията на бездомните кучета и засилване на
контрола върху спазването на законовите разпоредби от Закона за
ветеринарно-медицинска дейност относно задълженията на стопаните на
домашни, ловни и служебни кучета.

ТРАНСПОРТ И СВЪРЗАНОСТ
Балансираното развитие на транспортната мрежа в централната част и в кварталите на
Русе, както и в малките населени места на общината, е важна предпоставка за
подобряване на жизнената среда. Ще работим за:
 Подобряване на транспортната свързаност както в централната част на
града, така и в кварталите и малките населени места, в т. ч. анализ на
целесъобразността да се предоставят транспортните линии на концесия;
 Развитие на железопътните комуникации в града, в т. ч. промяна на
функциите на железопътната линия в крайбрежната градска зона,
удвояване на вътрешноградската линия и монтиране на шумозащитни
пана;
 Оптимизиране на обществения транспорт посредством изграждане на
план за организацията на движението, както и разработване на нова
транспортна схема на града;
 Преустановяване на практиката за хаотични ремонти, разработване на
график за поддържане и модернизиране на уличната мрежа, приоритизиращ
обектите според наличните подземни комуникации:
• Поддържане на пътната настилка в града;
• Окончателно решаване на проблема с бул. „Тутракан” чрез
изграждането му като четирилентов, както и проектиране и довършване на
булевардите „Бозвели“, „Придунавски“, „Родина“ и мост „Сарая”;
• Разработване на нов устройствен план за района на Дунав мост.
 Проектиране и изграждане на велосипедни алеи.
ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ
 Актуализиране и оптимизиране на Общия градоустройствен план;
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 Въвеждане на географска информационна система (ГИС) за електронно
управление на териториалното планиране и развитие на общината;
 Съгласуване на инфраструктурните проекти на Община Русе с
Областната стратегия за развитие и с проектите за изграждане на основни
пътища и магистрали, в т. ч. препроектиране на входната и изходната
транспортна инфраструктура; проектиране и изграждане на новия южен
обходен път, както и на високоскоростните четирилентови пътища Русе –
Велико Търново и Русе – Шумен;
 Включване на територията на бившия КТМ в чертите на града, с цел –
осъвременяване на наличната пътна и ВиК инфрастуктура. Обособяване
на комплекса, като втора индустриална зона, включваща над 40 фирми.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Спестената енергия снижава разходите и подобрява екологичните условия, в които
живеем и работим. В съответствие с европейската политика за подобряване на
енергийната ефективност в публичните и жилищните сгради ще работим за:
 Осигуряване на достъп до информация и експертна помощ на
заинтересовани физически и юридически лица по въпроси, свързани с
енергийната ефективност;
 Внедряване на мерки по енергийна ефективност на сградите общинска
собственост, с оглед снижаване на разходите и подобряване на работната
среда в тях;
 Оказване на методическа и експертна подкрепа на гражданите при
реализация на проекти по схемата за “Подкрепа за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради”, както и на юридически
лица при кандидатстване за безвъзмездно финансиране на внедряване на
мерки по енергийна ефективност;
 Осъществяване на публично-частни партньорства и „ЕСКО“ инициативи,
за намаляване на разходите на енергия в Общината;
 Провеждане на информационни кампании по теми, свързани с
енергийната ефективност;
 Въвеждане система за енергиен мениджмънт, мониторинг и контрол на
изразходваните средства за енергия от сградите общинска собственост;
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 Извършване на

енергийни обследвания на все още необследвания

общински сграден фонд.
ЦЕЛ 2.2. КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
Стремежът ни е да превърнем Община Русе в комфортно и приятно място за живеене.
Необходимо е повишаване на качеството на комуналните услуги като: сметосъбиране и
извозване, снегопочистване, поддържане на чистотата на улици, булеварди и
междублокови пространства, третиране срещу комари и кърлежи, поддържане на
зелените площи и други.
Ще работим за:
 Координация в дейността на доставчиците на комунални услуги;
 Ефективен контрол върху качеството на комуналните услуги и мерки за
своевременно отстраняване на установени пропуски;
 Стимулиране на публично-частни партньорства в сектора.

ЦЕЛ 2.3. ОКОЛНА СРЕДА
Качеството на живот е пряко свързано с чистотата на околната среда. Ще вземем
следните мерки, за да стане тя по-здравословна и приветлива за живеене:
 Удължаване живота на депото за инертни материали в гр. Русе с цел попълноценното оползотворяване на строителните отпадъци;
 Завършване на рекултивацията на старото сметище;
 Завършване на пълния воден цикъл на Русе, финансиран по програма
ИСПА;
 Създаване на системи за пълен воден цикъл – водопровод, канализация,
пречиствателна станция – за всички населени места до 2000 екв. ж.;
 Разработване на методика за по-справедливо определяне на такса „Битови
отпадъци”;
 Организиране на система за събиране и транспортиране на растителни и
животински отпадъци до компостиращи инсталации;
 Контрол на замърсяването на парковите зони и междублоковите
пространства, в т. ч. чрез ангажиране на КООРС;
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 Създаване на защитена територия по р. Русенски Лом до Басарбовския
манастир – продължаване на границите на Природен парк „Русенски
Лом“;
 Осъществяване на проекта за подобряване на проводимостта на
р. Русенски Лом до устието й;
 Постепенна подмяна на дървесните видове по улиците на гр. Русе с поподходяща градска растителност, въвеждане на устойчиви бързорастящи
хибриди, с минимално отделяне на полени;
 Разширяване на системата от улични джобове за контейнери тип „Бобър”;
 Постепенна замяна на съществуващите контейнери с такива със сменяеми
пластмасови дъна, с оглед удължаване на живота им;
 Разработване на стратегическа карта за шум в околната среда.
Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси:
 Изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за
населените места;
 Анализ и картографиране на районите, застрашени от наводнения;
 Организиране на система за управление на риска и превенция и
противодействие на наводнения.
Ефективно управление на отпадъците:
 Намаляване образуването на отпадъци и увеличаване дела на
рециклирани и оползотворени отпадъци;
 Изграждане на системи за сепариране и компостиране;
 Израждане на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;
 Организиране на система за събиране на опасните отпадъци от бита;
 Определяне на общински площадки за събиране на едрогабаритни
отпадъци от домакинствата.
Подобряване качеството на атмосферния въздух
 Активни мерки за овладяване на наднормените нива на съдържание на
фини прахови частици;
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 Озеленяване на ключови кръстовища в града с оглед намаляване
разпространението на вредни емисии от транспорта в атмосферния
въздух;
 Регулиране на трафика в града, посредством проект „зелена вълна” на
светофарните уредби, с цел намаляване количествата изгорели газове от
работа на автомобилите на празен ход;
 Осигуряване на мобилна инсталация за активно проследяване на
основните замърсители на въздуха.

ЦЕЛ 2.4. ХОРАТА – НАЙ-ВАЖНИЯТ КАПИТАЛ В ОБЩИНАТА
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Хората са интелектуалният капитал на всяко общество. Образованието е преди
всичко инвестиция в човешкия ресурс и най-важната предпоставка за развитие на
икономика, базирана на знанието – високи технологии, иновативни и наукоемки
производства, които носят високи обществени ползи, създават нови работни места с
високи доходи.
За цялата образователна сфера – от детската градина до университета и
продължаващото образование – трябва да се постигне единство на целите.

Нашите приоритети в образованието и науката са насочени главно
към:

• Преориентиране на образователната система към потребностите от кадри
и специалисти в реалната икономика;
• Акцент върху грамотността (български език, математика, компютърно и
чуждоезиково обучение), заниманията със спорт и изкуства във всички
етапи на образованието;
• Повишаване на капацитета на просветните звена за осигуряване на
допълнителни финансови средства, в т.ч. и чрез работа по проекти;
• Възстановяване,

модернизиране

и

поддържане

на

материално-

техническата база в детските градини, училищата и обслужващите звена.
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Предучилищно образование:
 Гарантиран достъп до детски ясли и градини чрез обвързване на
устройството на територията с необходимата социална инфраструктура;
 Включване на децата в предучилищно образование от по-ранна възраст,
въвеждане на програми с чуждоезиково обучение и формиране на
отношение към заобикалящия ни свят.

Начално, основно и средно образование:
 Равен достъп до качествено образование (включително и за деца със
специфични образователни потребности и етнически групи) и развитие
на творческия потенциал на децата и младите хора;
 Оптимизиране на училищната мрежа според потребностите на пазара на
труда и преминаване на едносменен режим на обучение;
 Професионално ориентиране и сътрудничество с бизнеса за подобряване
на базата и подготовката в професионалните училища;
 Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя;
 Работеща система за квалификация и поддържащо обучение на
педагогическите кадри.
Висше образование:
 Прилагане на световни стандарти за качество на висшето образование,
оценяващи както академичната, така и пазарната му насоченост;
 Тясно сътрудничество между бизнеса и академичните среди, създаване на
центрове

за

“кристализация”

на

наукоемки

видове

бизнес

и

предприемачески дух;
 Развитие на образованието през целия живот (нови възможности пред
висшето училище). Разширяване на формите за учене през целия живот.
Широк спектър от курсове за повишаване на квалификацията, съобразени
с потребностите на професионалната практика;
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 Анализ и развитие на областта, в която имаме шанс да постигнем
национално/международно признание на научната продукция в рамките
на приоритетните области, формулирани от Европейската комисия
(енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, нови
материали, информационни технологии, земеделие и други);
 Преориентация от фундаментални към приложни изследвания.

СПОРТЪТ – МЕСТНА ГОРДОСТ И ИЗТОЧНИК НА ЗДРАВЕ
Физическата култура и спортът в съвременния свят играят важна роля в развитието
на обществото и оказват влияние върху качеството на живот на всеки отделен
човек.
Масовият спорт и спортът в училище, детско-юношеският спорт и спортът за високи
постижения, състоянието на спортно-материалната база са необходими и задължителни
компоненти в управленската ни програма.
Нашите приоритети в областта на спорта са насочени главно към:

•

Създаване на по-добри условия за развитие и ресурсно осигуряване на
спортове, даващи облика на Община Русе в приноса й към националния
спорт;

•

Увеличаване броя на децата, занимаващи се с различни видове спорт;

•

Модернизиране

на

спортно-материалната

база

и

усъвършенстване

организацията на нейното поддържане и ползване;
•

Популяризиране на извършеното в различните направления на спортната
дейност и изявите на русенските спортисти.

Масов спорт – разнообразие от неорганизирани и организирани форми на
занимания с физически упражнения, спорт и туризъм
Ще съдействаме за създаването на условия за активен двигателен режим и
здравословен начин на живот с акцент върху децата и младите хора чрез:
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 Разработване на програма за поетапна реконструкция и модернизация
и изграждане на нови открити спортни площадки към съответните
спортни комплекси, в т. ч. детски и спортни площадки по квартали и
училища;
 Изграждане на механизъм на координация при организиране и
провеждане на масови състезания, спортни прояви и празници в
рамките на спортния календар на Община Русе;
 Гарантиране на свободен достъп до спортни обекти и съоръжения за
ученици и деца по време на ваканции през летния и зимния периоди;
 Създаване на по-големи възможности за извънкласни спортни
занимания чрез увеличаване разнообразието от спортни дисциплини в
училищата, а това ще даде възможности за всички деца да започнат
спортни занимания.

Спортно майсторство
Високото равнище и силната конкуренцията в съвременния спорт изискват адекватна
система за подготовка на нашите добри спортисти. Тя трябва да въвежда актуалните
тенденции на развитие в световния спорт и в същото време да е съобразена с
настъпилите икономически и социални промени у нас и в света.
Необходимо е подобряване на условията за провеждане на учебно-тренировъчния
процес и на състезанията. През мандата ще работим за:
 Определяне на приоритетните спортове, които Община Русе ще
подпомага с цел развитие на високо спортно майсторство;
 Запазване на мъжките и женските отбори – финансово подпомагане на
тяхното участие в национални първенства;
 Създаване на специална програма за свободно практикуване и
обучение на деца в подготвителни групи на приоритетните за
Общината спортове;
 Ефективен мониторинг и контрол от страна на Общината върху
федерациите за целевото разходване на предоставеното финансово
подпомагане;
 Подкрепа за изграждането на представителен отбор по футбол;
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 Подпомагане на подготовката и успешното участие на русенските
спортисти в европейски, световни първенства и олимпийски игри;
 Въвеждане на договорна система с треньори и състезатели за
осигуряване на финансирането на спортната подготовка, обвързано с
конкретни резултати, които трябва да се постигнат по години

Спортно-материална база
Материалната база е основен фактор в системата на физическо възпитание и спорта.
Това поставя високи изисквания по отношение на нейното стопанисване, поддържане и
модернизиране.
Ще работим за:
 Довършване на Спортната зала, като основен приоритет за мандата;
 Модернизиране на Градския стадион, изграждане на лекоатлетическа
писта и съоръжения, позволяващи лицензиране за национални и
международни спортни прояви;
 Ремонт на стадион „Дунав” чрез предоставяне на концесия;
 Изграждане на „Зони за спорт и контакт”, оборудвани с фитнес
съоръжения за масов спорт и площадки с изкуствена трева в
парковете, кея и всички квартали;
 Изграждане на модерен гребен комплекс за провеждане на
национални и международни състезания по кану-каяк на езерото
Липник и модернизиране на гребната база на р. Дунав под хотел
„Рига”;
 Цялостна реорганизация и експедитивност при вземането на решения
по въпросите, касаещи материалната база за масов спорт и
предолимпийска подготовка с цел създаване на всички условия за
качествено и ефективно обслужване на спортните направления;
 Извършване на структурен и икономически анализ на досегашното
управление на спортно-материалната база и прилагане на подходяща
форма за работа за по-доброто й поддържане и модернизиране;
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Управление на спортните дейности
Съществуващата нормативна уредба в това направление не регламентира ясно ролята и
мястото на институциите в развитие на демократичните процеси на управление на
спортните дейности. На фона на ясно изразената административна структура,
самодейният характер на обществените спортни организации, носещи особеностите и
традициите на района, кметството, населеното място, не е достатъчно изразен. Липсва
звено, което да координира обществените интереси и интересите на спортните клубове
Това поражда необходимостта от създаване на координиращ орган на общинско
равнище – Съвет за развитие на спорта с основни цели;


Осъществяване на нужната координация и взаимодействие между
изпълнителната власт, органите на местно самоуправление, спортните
клубове, неправителствените организации и централните ведомства;



Оказване на съдействие за набиране на допълнителни финансови
средства (извън регламентираните от Министерството на спорта и
Българските спортни федерации). Разработване на система от
правила,

регламентиращи

разпределението

им

за

постигнати

резултати при участие на русенските спортисти в европейски и
световни първенства и олимпийски игри.


Внасяне предложения в Общинския съвет за организиране на спортни
прояви с регионално, национално и международно участие, както и
предложения за финансовата им осигуреност.

ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Ще

работим

за

подобрена

организация

и

повишено

качество

на

здравеопазването, като ще поставим силен акцент върху здравната превенция.
Приоритетите ни в областта на здравната и социалната политика са
насочени главно към:
•

Подобряване здравното състояние на жителите в общината чрез провеждане
на активни здравнопромотивни и профилактични дейности, с особено
внимание върху социално значимите заболявания;
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•

Създаване на система за обмен на данни между различните институции в
здравеопазването - РЗИ, РЗОК, НОИ;

•

Преодоляване на дисбаланса в осигуреността с медицински кадри в
различните населени места на територията на Общината;

•

Разкриване на лечебни, здравни заведения и хосписи – частни и общински,
със стационари за долекуване, продължително лечение и наблюдение;

•

Грижа и внимание към хората в неравностойно положение.
Здравна политика
 Разработване на механизми за подпомагане на младите лекари при
стартиране на професионалната им дейност и привличане на лекари
със специалност

чрез

предоставяне на

преференции, касаещи

професионалната им дейност и битовото им подсигуряване;
 Създаване на целеви програми за финансиране на дейности за
обслужване на социално слаби, инвалиди, неосигурени и лица в
неравностойно положение;
 Съдействие за изграждане на два хосписа с минимум 30 легла във
всеки на територията на Общината;
 Осигуряване на средства за текущ ремонт на лечебните заведения, като
обърнем специално внимание на наличния сграден фонд в малките
населени места на Община Русе;
 Осигуряване на финансиране на програма за профилактични прегледи
в училищата, насочена към най-често срещаните заболявания в
съответните възрастови групи, като целта е да бъдат обхванати
максимален брой деца;
 Съдействие за създаване на „мобилен кабинет” за извършване на
профилактични

прегледи

(гинекологични,

неврологични,

кардиологични, на опорно-двигателния апарат и други) в малките
населени места;
 Поетапно въвеждане на единна информационна система за записване и
регистриране на децата, която ще обхване всички общински детски
заведения;
 Осигуряване на съфинансиране чрез общинския бюджет на услуги,
които не се осигуряват от НЗОК;
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 Работа по създаване на социален кабинет за здравно неосигурени лица,
жители на Община Русе;
 Реализиране от Общината на европейски проекти по линия на
трансграничното сътрудничество, въвеждащи иновации в сферата на
здравеопазването, вкл. оn-line консултиране.

Социална политика
Нашето разбиране е, че Русе трябва да бъде социално отговорна община, грижовна към
своите граждани и със специално внимание към хората в неравностойно положение.
Това налага:
 Оптимизиране и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания
чрез подобряване на градската инфраструктура;
 Създаване на социални трапезарии с насоченост към лица в
неравностойно положение чрез партньорство между Община Русе и
различни религиозни храмове и институции;
 Създаване на организация за разкриване на допълнителни кухни и
пунктове за детско хранене, включително в отдалечени и периферни
райони в Общината;
 Извършване на текущи ремонти на сградния фонд, закупуване на
оборудване и консумативи в Дома за възрастни хора с цел подобряване
на условията на потребителите на услугата;
 Осигуряване и преустройване на подходящи общински сгради за микро
домове за възрастни хора;
 Работа по оптимизиране на социалните услуги – ангажимент на
Общината и делегиране на максимално възможен обем дейности на
неправителствени организации, подбирани чрез конкурс, организиран
от Общината и широко оповестен в медиите.

Ще окажем подкрепа на всички организации – частни или публични, които имат за цел
да реализират проекти, като:
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•

Дневен център за деца и младежи, предоставящ набор от
социални услуги, свързани с обучение на деца и младежи в
умения за водене на самостоятелен начин на живот и социална
интеграция; оздравителни и рехабилитационни дейности;
организиране

на

свободното

време;

професионално

ориентиране и консултиране;
•

Защитено

представляващо

пространство,

част

от

специализираната институция, в която напускащите я младежи
придобиват умения за самостоятелен начин на живот в условия,
близки до семейната среда;
•

Защитени жилища за деца и възрастни, предоставящи
услуги за 6 до 8 лица, изведени от специализираните
институции,

чиято

цел

е

формиране

на

умения

за

самостоятелен и пълноценен начин на живот; изграждане на
подкрепяща мрежа от приятели и партньори;
•

Център за обществена подкрепа, предоставящ социални
услуги, насочени към коригиране на негативни поведенчески
модели;

семейно

консултиране;

реинтеграция

на

деца,

напускащи специализираните институции и други;
•

Дневни центрове за възрастни хора, предоставящи социални
услуги, без откъсване от семейната среда; обучение в жизнени
умения, комуникативни умения, арт терапия;

•

Клубове на инвалида и пенсионера, организиращи спортни и
културни активности на хората от третата възраст и на тези в
неравностойно социално положение;

•

Център за рехабилитация и социална интеграция на хора с
увреждания,

провеждащ

спортно-оздравителни

и

рехабилитационни дейности; обучение и консултиране на
близки и роднини в развитие на потенциала на лицата с
увреждания;
•

Център за социална рехабилитация и интеграция за
незрящи, предоставящ услуги, свързани с подобряването на
възможностите за самостоятелно придвижване на незрящите
хора в градски условия; обучение в ежедневни умения с цел
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повишаване на възможностите за самостоятелен начин на
живот; специализирано компютърно обучение за подобряване
достъпа до информация за хората с увреждания;
•

Приют за възрастни хора, предоставящ социални услуги за
спешно настаняване и предлагане на подслон и храна за
бездомни лица през зимния сезон;

•

Дом за стари хора, удовлетворяващ острата потребност на
големия брой възрастни хора, чиято единствена алтернатива е
настаняване в специализирана институция. Тези домове следва
да са с малък капацитет и да предоставят социални услуги,
съответстващи на европейските стандарти;

•

Център

за

професионално

неравностойно
квалификация

социално
и

обучение

на

положение,

преквалификация

с

лица

в

предлагащ

придобиване

на

сертификат за професионални знания и умения;
•

Обособяване и оборудване на „читателски места" за хора
със зрителни увреждания;

•

Културно-развлекателен център за хора с увреждания,
предоставящ възможности за развлечения и други изяви, с
оглед по-пълна интеграция на хората с увреждания.

ЦЕЛ 2.5. БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Жизнена среда в малките населени места
Нашата цел е малките населени места да станат по-атрактивни за живеене и
предприемаческа дейност. Поради периферното си разположение спрямо общинския
център, малките населени места в общината се нуждаят от активни управленски
действия. За да бъде балансирано развитието им, ежегодно ще осигуряваме
гарантирани бюджети за кметовете на кметства и кметските наместници за изпълнение
на инвестиционни програми по места.
Ще работим за:
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 Подобряване на инфраструктурата в малките населени места, в т.ч. и
ремонт на уличната мрежа, изграждане на канализацията в град Мартен и
село Тетово и подготвяне на нови проекти за другите населени места;
 Оптимизиране на междуселищния транспорт;
 Подобряване материално-техническата база в училищата, в т.ч. ремонт на
покриви, огради, саниране и т.н.;
 Изграждане на безопасни детски площадки;
 Изграждане на нови и поддържане на съществуващите спортни
площадки;
 Подобряване на достъпа до качествено здравеопазване в малките
населени места;
 Разрешаване на проблема с нерегламентираните сметища (чрез нови
концесионни договори, пилотно изграждане на претоварни площадки и
други);
 Облагородяване и поддържане на гробищните паркове.

Модерно и високотехнологично селско и горско стопанство
Земеделието и селското стопанство имат важно значение за икономическия облик на
малките населени места в Община Русе. Ето защо ще положим целенасочени усилия за
развитие на модерно високотехнологично земеделие и животновъдство. Освен това ще
работим

за

развитието

на

конкурентноспособни

предприятия, като в същото време

хранително-преработвателни

ще се грижим за пълноценното опазване на

природните ресурси и подобряване на околната среда.
Ще работим за:
 Устойчиво управление на ресурсите за водоподаване и напояване на
територията на Общината, в т. ч. язовир „Тетово 1“;
 Осигуряване на условия за подаване на поливна вода, в т. ч. в кв.
„Долапите“, вилните зони на 9-ти и 10-ти километър и с. Басарбово;
 Разработване на концепция за по-ефективно управление на общинския
горски фонд;
 Извършване на залесявания на о-в „Люляка“, както и в землищата на селата
Сандрово, Ново село и Семерджиево;
31

 Подкрепа за създаване на организации на производители по подсектори на
селското стопанство;
 Оптимално използване на поземлените ресурси с цел свеждане до минимум
на трайно изоставените и необработваеми земи на територията на
Общината;
 Изграждане на покрит пазар с подходящи хигиенни условия (топла течаща
вода, температурни режими, места за преобличане), където земеделски
производители да предлагат първична продукция;
 Институционализиране на информационен център за информиране на
стопаните на селскостопански животни за текущите програми за
финансиране на животновъдството от фондовете на Европейския съюз и
държавния бюджет.

ПРИОРИТЕТ 3
РУСЕ – ГРАД С ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Хората се нуждаят от култура и изкуство, за да водят пълноценен начин на живот.
Посещението на културни събития и участията в културни дейности им помагат да се
свързват с тяхното място на живот – придобиват отново чувството на отговорност и
съпричастност към локалната територия. От друга страна създаването на голямо
разнообразие от културни събития ще допринесе и за развитието на местната
икономика: ще се разкрият допълнителни работни места, ще се постигне по-голямо
многообразие в туристическите дейности, ще се оживят търговията и услугите.
В днешните европейски условия е необходимо местните общности да се превърнат в
основен фактор за създаване и развитие на културен продукт. Творците и културните
организации трябва да мислят стратегически и да действат гъвкаво, да създават
партньорства и по този начин да достигат до желаните цели в сферата на културата.
Осъществяването

на

дейности

в

областта

на

културата

и

създаването

и

разпространението на културните продукти през следващите години трябва да се
съобразят с нарастващия дял на съпътстващите културата индустрии и с бума на
високите технологии.
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Това означава, че културният продукт трябва да е с изключително качество, а такова
качество се постига както с необходимите за това финансиране и условия, така и с
интеграция на високите технологии при създаване и реализация на културния продукт.
Необходими са промени в редица направления, свързани с финансирането, разгласата,
техническото обезпечаване и мониторинга на културните дейности.

Нашите приоритети в областта на културата са:

•

Стратегически подход за управлението на местната култура като база за
развитие на алтернативни туристически индустрии;

•

Създаване на партньорства за сътрудничество между различните институции и
организации;

•

Създаване на среда за ефективно публично финансиране на качествени културни
продукти и туристически обекти;

•

Създаване на условия за провеждане на културни събития чрез интеграция на
модерни технологии;

•

Гражданите на Русе да имат пълната възможност и равнопоставени условия да
предлагат и реализират своите идеи в съпричастност към местната култура.

ЦЕЛ 3.1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНИЯ
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА РУСЕ
Стратегията ще се основава на философията, че културните дейности са лицето на
Общината. Добре развитата култура, с качествено работещи културни институции и
признати културни продукти в национален или европейски мащаб, е предпоставка за
това бизнесът да инвестира и продуцира подобни дейности.
Стратегията ще работи за превръщането на субсидиите, даренията и спонсорствата в
областта на културата в инвестиции, които носят възвръщаемост на всички участници в
тях и на местната общност като цяло.
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Основни направления, по които ще работим:
 Русе – културна столица на Европа през 2019 година – реални
действия и подкрепа на град Русе при подготовката за кандидатстване
за Европейска столица на културата през 2019 г.
 Русе – културен център по поречието на р. Дунав. В тази връзка
ще подкрепим поредица от мерки и събития:
• Изграждане на културни мрежи и създаване на условия за
активен културен диалог в региона;
• Ще търсим диалог и партньорство с неправителствените
организации, работещи в културната и обществената сфера;
• Ще търсим възможности за реализиране на проекти по
схемата на публично-частното партньорство;
• Ще подкрепяме и ще насърчаваме организации и творци от
региона, които прилагат съвременни методи на управление
и новаторски подходи в работата си;
• Време е Русе да има факултет по изкуствата към РУ „Ангел
Кънчев”. Реализиране на идейни проекти в тази посока за
партньорство със сродни американски университети и
Русенския университет;
• Подпомагане на млади таланти в областта на изкуствата създаване и разгръщане на програми за дебюти;
• Създаване на Център за креативни индустрии с целева
група – младите хора на града ни;
• Русе

–

град

с

престижни

фестивали.

Мартенски

музикални дни и Летните музикални дни ”Сцена край
реката” са фестивали, които ще продължат да имат важно
значение във фестивалната култура на Русе. Ще продължим
да подкрепяме всяка нова и престижна за Русе фестивална
идея;
• Създаване на нови пространства за култура;
• Развитие на детското и ученическото творчество;
• Активно сътрудничество между образователния сектор и
културните институции.
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 Разработване на Програма „Туристически атракции”, включваща
проекти като:
• Представяне на Музея на транспорта със съвременните
средства на музеологията и интегрирането му в комплекса
от градски туристически атракции;
• Създаване на Музей на съвременното изкуство;
• Обособяване
комплекс,

на

културно-исторически

включващ

археологическите

туристически
разкопки

на

римската крепост „Сексагинта Приста” и различни
възстановки;
• Откриване на Природонаучния музей и изграждане на
лапидариум към Регионален исторически музей – Русе;
• Възстановяване и реставрация на Търговска къща Канети
на ул. „Славянска” и на родната къща на Елиас Канети на
ул. „Гурко”.
• Ремонт на сградата и възстановяване на експозицията на
музей “Баба Тонка” ;
• Рехабилитация на музейна къща “Захари Стоянов”;
• Изграждане на паркинг за туристически автобуси около
Пантеона, почистване и облагородяване на района около
него.


Разработване на Програма „Сцените на Русе” - поетапно
оборудване на сцените в града с модерни съоръжения и техника, за
да превърнем Русе във фестивален град с нови културни
пространства;



Разработване на Програма „Култура на открито” - създаване на
открити и оборудвани сцени в различни квартали на града;
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Модерен мениджмънт на туристическите обекти, които са
общинска собственост, с цел увеличаване на туристическия поток
към тях.

Много са събитията, които са се случили за първи път именно в Русе. Трябва да
съхраним тази традиция. Не случайно Русе е наричан „Врата към Европа”, Дунавска
столица, Музикална столица на България и в този смисъл нашият град има всички
достойнства да бъде сред културните столици на Европа.

ЦЕЛ 3.2. ФИНАНСИРАНЕ НА КАЧЕСТВО И ТВОРЧЕСТВО, А НЕ НА
МЕРОПРИЯТИЯ
Ще въведем изцяло нов модел за подкрепа на културата, който да гарантира,
успешното реализиране на най-доброто от творческия потенциал на Русе.
Време е да преустановим наложилото се досега формално отчитане на множество
„културни мероприятия”, финансирани от Общината, а да обърнем внимание на онези
културни продукти и събития, които имат съответните достойнства и качества.

Утвърждаване на проектния принцип при подкрепата за културни събития
и дейности
В съвременните общества публичните средства следва да се разпределят отговорно, на
проектен принцип, с ясни правила и при ясно формулирани цели и дейности.
Финансирането на културните дейности ще се извършва след разработен проект както
от организации, работещи в областта на културата.

Усъвършенстване на механизма за оценка на културни проекти
Ангажираме се да бъде изработена обективна и работеща критерийна система за оценка
на проекти. Ще я подложим на обсъждане пред организации, институции и творци,
работещи в областта на културата.
Целим да бъде разграничено финансирането на проекти според значимостта:
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Проекти, които допринасят за популяризиране и представяне на
града в международен план,



Проекти, които допринасят за популяризиране и представяне на
града на национално ниво,



Проекти, които допринасят за популяризиране и представяне на
града в региона.

Мониторинг и публичност


Ще бъде осъществяван непрекъснат мониторинг и оценка на
постигнатото в областта на културата. Анализите след осъществен
мониторинг ще бъдат обществено оповестявани.



Ще бъде предоставяна публична информация за намеренията,
протичането и резултатите, свързани с

културните дейности,

конкурси и проекти.

ЦЕЛ 3.3. СОЛИДНО ПРИСЪСТВИЕ В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО
Културният туризъм е един от бързо разрастващите се сектори на икономиката.
Културата и историческото наследство са важен актив за превръщането на Община
Русе в туристическа дестинация. Ето защо е необходимо да започнем с укрепване и
изтъкване на позициите на съвременното изкуство и културното наследство.
Общинският бюджет приоритетно ще финансира само онези културни продукти, които
имат потенциал да предизвикат медиен и обществен интерес.
Популярността и активната реклама са важен елемент в изграждането на положителен
образ на нашия град.


Създаване на Рекламна стратегия на Община Русе в областта
на културата за популяризиране на културните събития в
общината – на национално и международно ниво:
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•

Поставяне на пътни указателни табели и рекламни пана на
туристическите обекти в региона;

•

Включване

на

русенските

културни,

исторически,

архитектурни и други забележителности в национални и
международни туристически каталози. Допълване на списъка с
обекти в книжките на НОК „Опознай България - 100
национални туристически обекта”, където досега присъстват
само Пантеонът на възрожденците и музейна къща “Захари
Стоянов”.
•

Повече обособени места за поставяне на рекламни плакати и
постери, с цел – по-ефективно популяризиране на културните
събития, организирани от Общината и други организации.

•

Поставяне на улични карти на град Русе, на които са
обозначени туристическите забележителности.

ЦЕЛ 3.4. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРАТА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Години наред малките населени места в общината са изолирани от културната среда. За
да повишим привлекателността им като място за живеене, ще работим активно за
съживяване на културните традиции.


Програма

„Изкуство

в

малките

населени

места”.

Професионалните културни институти ще бъдат мотивирани от
Община Русе да създават пътуващи програми за малките населени
места.


Читалищата – културни средища и сцени на малките населени
места. Целта ни е да възстановим работата на читалищата в
пълния им капацитет и да стимулира работещите в тях да
кандидатстват за външно финансиране.
***
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Настоящата Програма цели изграждане на ново бъдеще за Русе. Адресирайки
основните движещи направления, които стимулират развитието и формират
база за икономически подем, изпълнението им ще допринесе за постигане на повисок стандарт на живот за русенци.
Ние имаме волята и експертния ресурс да я осъществим!
За тази цел разчитаме на вашата активна гражданска и бизнес-подкрепа.
ДА ВЪЗРОДИМ РУСЕ!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата Програма е подкрепена с таблична форма, отразяваща дейностите,
конкретизирани по години, които ще се извършват в изпълнение на приоритетите и
целите, както и необходимите средства и източници за финансиране.
Програмата има динамичен характер и е документ, който може да бъде допълван с нови
дейности, както и от нея да отпадат дейности, загубили приоритетното си значение,
респективно същата подлежи на актуализиране, съобразно промените в условията,
финансовите ресурси и потребностите на Общината.
Ежегодно, с приемане на бюджета се разчита конкретния финансов ресурс и неговите
източници.
В съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Кметът представя пред Общинския съвет ежегоден отчет за
изпълнението на Програмата до 31 януари на следващата календарна година.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
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