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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 
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• Към настоящия момент изпълняваме проекти на 
обща стойност над 112 млн. лв. - инвестиции в: 

 

 Градската среда; 

 Транспортната свързаност; 

 Образователната инфраструктура; 

 Опазване на културно-историческото наследство; 

 Създаването на условия за активен и 

здравословен начин на живот. 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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• ОП „Региони в растеж“:  6 проекта на стойност 

над 33 млн. лв. 
 „Интегрирана система за градски транспорт на 

град Русе – 2 етап“ 
 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна 

среда и изграждане на зони за обществен отдих“ 
 „Ремонт на пет общински учебни заведения в град 

Русе, включително прилежащите им дворни 
пространства“ 

 „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна 
ефективност и мерки съгласно Наредба №4 за 
достъпна среда на Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства“ 

 „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“ 

 „Техническа помощ за Община Русе – 
Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-
2020 г.“ 
 

 
 
 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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 • Програма „Interreg V-A Румъния – България“ 
2014-2020 г.: 4 проекта на стойност над 25 
млн. лв. 

 „Развитие на поречието на река Дунав за по-
добра свързаност на Еврорегион Русе – 
Гюргево с Паневропейски транспортен 
коридор №7“ (Кейова стена) 

 „Инвестиране в пътната безопасност и 
подобряване свързаността на Община Русе и 
Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ 
(Бул. „Трети март“) 

 „Добре развита транспортна система в 
Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра 
свързаност с TEN-T мрежата“ (Бул. „Липник“) 

 „Реконструкция и представяне на значими 
културни забележителности с висок 
туристически потенциал  в Еврорегион Русе-
Гюргево“ (Пантеон на възрожденците) 

 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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• ОП „Развитие на човешките ресурси“: 4 проекта на стойност близо 3 млн. лв. 
 „Приеми ме 2015“  
 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе“ 
 „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен 

асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в община 
Русе“ 

 „Разкриване на център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки 
увреждания в Община Русе“ 

 
• ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“: 1 проект на стойност 500 хил. лв. 
 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ 
 
• ОП „Добро управление“: 1 проект на стойност близо 500 хил. лв. 
 „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе“ 
 
• ПУДООС/ОП „Околна среда“: 1 проект на стойност над 22 млн. лв.  
 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на 

територията на община Русе“ 
 
• ОП за храни и/ли основно материално подпомагане: 1 проект на стойност над 250 хил. лв. 
 „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе – 2016“. 

 
 
 

 
 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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• Програма „Хоризонт 2020“: 1 проект на стойност над 1 млн. лв. 
 „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на 

хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни 
емисии в градските центрове“ 

 
• Проект „Красива България“, кампания 2018: 1 проект на стойност над 

110 хил. лв. 
 „Изграждане на асансьор в сграда – общинска собственост, на адрес: гр. 

Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №47“ 

 
 
• Агенция за хора с увреждания: 1 проект на стойност 66 хил. лв. 
 „Осигуряване на възможност за активно ползване на Спортна зала „Дунав“ от хора с 

увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване, чрез 
осигуряване на достъпна среда“ 

 
• Българо-швейцарска програма за сътрудничество: 1 проект на стойност над 1 млн. лв. 
 „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на 

територията на общини от област Русе“. 

 



УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ 
ПРОЕКТИ 
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• Национална кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС, 
МОСВ: 8 проекта на стойност близо 50 хил. лв. 

 
 2 кметства: 

 Кметство Николово – проект „Благоустрояване и озеленяване 
на  обществено пространство в кв. Гагаля и превръщането 
му в зона за отдих и игри“ 

 Кметство Тетово – проект „И аз участвам в почистването и 
облагородяването на зона за провеждане на обществени 
мероприятия и отдих в с. Тетово“ 

 

 6 учебни заведения: 
 ДГ „Роза“, с. Ново село (филиал с. Семерджиево) – проект 

„Зелена работилница – изграждане на детска екоградинка“ 
 ДГ „Синчец“, кв. „Средна кула“ – проект „Обичам природата – 

и аз участвам“ 
 ДГ „Незабравка“, гр. Русе – проект „Обичам природата – и аз 

участвам” 
 ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе – проект „Екоакадемия“ 
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово – проект „ Да 

опознаем природата на моя роден край и да я направим по-
привлекателна” 

 ПГ по Транспорт, гр. Русе – проект „Зелена зона“ 

 

 

• 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: 1 проект 
на стойност близо 250 хил. лв.  
 „Ремонт и въвеждане на 

мерки за енергийна 
ефективност на спортна зала 
„Иван Ханджиев“ 



ДЕПОЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС 
НА ОЦЕНКА 
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• ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.: 2 проекта на стойност близо 34 млн. лв. 
 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на площадка на 

РСУО регион Русе“ 
 „Възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“ 

 

• ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.: 1 проект на стойност над 1 млн. лв. 
 „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с 

увреждания (съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността) 
на територията на община Русе: един център за грижа за лица с психични разстройства; един център за 
грижа за лица с различни форми на деменция“ 
 

• Програма Interreg V-A  Румъния – България  2014-2020 г.: 1 проект на стойност над 2 млн. лв. 
 „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ 

 

• Национален доверителен екофонд: 2 проекта на стойност над 1,5 млн. лв. 
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на  обект ДГ „Райна княгиня“, гр. Мартен“ 
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на  обект ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен“ 

 

• Програма LIFE: 1 проект над 3,8 млн. лв. 
 Life „Техническа помощ за разработване на предложение за интегриран проект за подобряване на 

качеството на въздуха“  

 

 



Национална програма за 
енергийна ефективност 
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Към средата на 2018 г. са обновени 
общо 14 жилищни сгради, като по този 

начин над 2 000 домакинства се 
възползваха от възможностите, които 

тя предоставя за безплатно реновиране 
на домовете.  

В момента текат строително-
монтажните работи по още 8 

блока и се очаква те да 
приключат до края на 2018 г.  

От стартирането на Програмата 
през 2015 г. до средата на 2018 г., 

стойността на сключените 
договори за изпълнение на 
дейности по обновяване на 

многофамилни жилищни сгради 
надхвърля 31,3 млн. лв., като до 
момента са разплатени 21,6 млн. 

лв.  
Общият брой на сградите на 

територията на Община Русе, обновени 
по Програмата ще достигне 27, с общ 
брой живущи – над 4 600 души, като 

общата финансова стойност на 
санирането ще надхвърли 33 млн. лв. 

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 

може да надхвърли 100, като от 
това ще се възползват над 9 000 

русенци. 

 

 
 

 



Национална програма за 
енергийна ефективност 
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Завършени сгради през 
2017 г.: 
 
• бл. „Райна Княгиня“ 
• бл. 4 (Мартен) 
• бл. „Изола планина“ 7А 
• бл. „Неофит Рилски“ 
• бл. „Пловдив“  
• бл. „Дилянка“ 
• бл. „ Люляк“ 
  

Завършени сгради към 
8-ми ноември 2018 г.: 
 
• бл. 305 
• бл. „Ледено Езеро“ А 
• бл. „Родина“ 
• бл. „Сирма Войвода“ 
• бл. „Руй планина“  
• бл.  83  
• бл. „Жерав“  
• бл. „Чипровци“ 
• бл. „Изола планина“ 
 
 
 



ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И 
СОБСТВЕНОСТ 
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Приходи от дейността на отдел  

„Общинска собственост“ 

   Приходи от дейността на отдел 

      „Стопански дейности и защита на 
потребителите 

         Приходи от дейността на 

                  отдел „Търговия и наемни  отношения“  

Приходи от местни данъци и такси              



ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И 
СОБСТВЕНОСТ 
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• Разработихме двуезичен Инвестиционен 

профил на Община Русе. 

• През 2018 г. Русе заема челното 4-то 
място в престижна класация на 
британския „Файненшъл Таймс“ за 
малки европейски градове на бъдещето, 
а русенският регион е отличен на второ 
място като най-перспективен малък 
регион в Европа. 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Образование 
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• Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град 
Русе, включително прилежащите им дворни пространства“: 

Продължихме изпълнението на проекта в СУ „Христо Ботев“, МГ 
„Баба Тонка“, ДГ „Русалка“ 2 и ДГ „Пинокио“ 1 и 2 

През м. септември въведохме в експлоатация детските градини 
„Русалка“ 2 и „Пинокио“ 1.  

•Инвестирахме в ремонт на 
материално-техническата база: 
В детски градини – 4 319 908 лв. 
В училища – 8 626 602 лв. 

 

•Предоставихме средства за 
придобиване на дълготрайни 
материални активи: 
В детски градини – 2 855 лв. 
В училища – 43 176 лв.  
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Образование 
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• Прием на деца в първи клас в общинските 
училища: 
 Приехме актуализирани правила  
 Въведохме електронен прием  
 

• Предоставихме стипендии и еднократно 
финансово подпомагане – над 18 000 лв. 
 

• 14 ученици от общинските училища в Русе 
получиха годишни стипендии.  
 

• Осигурихме стимулиране на 223 изявени деца 
в образованието, науката, изкуството и спорта. 

 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Култура 
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• Русе – културен и фестивален център от 
национално значение. 
 

• „Мартенски музикални дни” – носител на 
знак за европейско качество за 2017 и 
2018 г. 
 

• Проведохме над 400 събития в рамките 
на над 50 международни, национални, 
регионални и местни културни 
инициативи. 

 
• Инвестирани средства в култура – 
      4 169 169 лв. 

• По Програма „Култура“ подкрепихме общо 26 проекта на 
стойност 82 хил. лв. в две направления – малки творчески 
проекти и международни фестивали. 

 
• Осигурихме общо 138 367 лв. за ремонти и оборудване на 9 

читалищни сгради в Русе и малките населени места. 
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Инвестирахме в: 
• Спортни клубове – 900 000 лв. 
• Провеждане на 28 спортни 

събития под егидата на Община 
Русе 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Младежки дейности и спорт 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Спортна инфраструктура 
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• Извършихме ремонтни дейности на: 
 Градския стадион 
 Спортен клуб „Дунав“, Зала 1 и Зала 2 
 Спортен клуб „Ялта“ 
 Гребна база 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Здравни и социални дейности 
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• Осигурихме средства в размер на 50 хил. лв. за 
реализирането на програма „Асистирана репродукция“, като 
през 2018 г. подпомогнахме 43 двойки с репродуктивни 
проблеми. 

 
• Извършихме ремонтни дейности на сградите на Детски ясли 

№6, №8, №9 и №15. 
 
• Кандидатствахме за разкриване на две иновативни медико-

социални услуги: „Център за грижа за лица с психични 
разстройства“ и „Център за грижа за лица с увреждания и 
различни форми на деменция“. 
 

• Разработихме и кандидатствахме с проект за разкриване на 
„Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, 
включително с тежки увреждания“. 
 

 

• Осигурихме медицинско обслужване във 
всички образователни институции на 
територията на община Русе. 
 

• 1 854 лица получиха помощ и подкрепа чрез 
развитата мрежа от социални услуги, като от 
тях 369 са деца. 

 
• Осигурихме средства в размер на 66 000 лв. 

за: 
 Безплатни профилактични медицински 

прегледи за спортуващи деца и ученици 
до 18 г. 

 Медицински грижи в разкритите здравни 
кабинети в спортните комплекси 
„Локомотив“, „Ялта“ и „Дунав“  

 



КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Транспорт 
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• Монтирахме 102,5 л. м  стандартни предпазни огради и 
177 бр. ограничителни сфери за обезопасяване на 
местата за пресичане. 

 
• Монтирахме 154 бр. пътни знака и обновихме 

хоризонталната пътна маркировка. 



КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Екология 
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• Монтирахме 191 бр. пейки в градската среда. 
 
• Монтирахме нови 115 бр. кошчета на пл. 

„Свобода“. 
 
• Монтирахме 31 бр. уреди за площадки за 

кучета. 
 
• Почистихме 69 нерегламентирани сметища. 



УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
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• Асфалтирахме и ремонтирахме 63 458 кв. м. 
пътна настилка. 

• Aсфалтирахме множество пътни отсечки, 
междублокови пространства, паркинги и 
пешеходни алеи. 

• Обновихме 24 детски площадки, а в момента 
работим по още 16. 



МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
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• Осигурихме финансиране по фонд „Малки 
населени места“ за реализирането на 16 
проекта на стойност 317 953 лв. 

 
• Осигурихме общо 138 367 лв. за ремонти и 

оборудване на 9 читалищни сгради в Русе и 
малките населени места. 



ОТЛИЧИЯ 
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Награда „Партньор на общините“ 

Общинска фондация „Русе-град на свободния  дух“ 

13. Годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ 

Плакет и грамота за „Най-добро маркетингово 
позициониране и нови туристически атракции през 

2017 г.“ 

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация 



Световно първенство по волейбол 
(12-18 септември 2018 г.) 
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• Гостуваха ни едни от най-добрите волейболисти в света – 
отборите на Бразилия, Холандия, Франция, Канада, 
Египет и Китай. 

 

• Проведохме 35 съпътстващи прояви с над 500 участници. 
 

• Русе беше в полезрението на 170 милиона души 
ангажирана публика и домакин на хиляди гости от 
страната и чужбина. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО 

ВНИМАНИЕ! 


