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          През втората година от мандата привлякохме и управлявахме финансов ресурс по проекти на 
обща стойност над 190 млн. лв. (двукратно надхвърлящ годишния бюджет на Общината!). 

 

• ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ – 6 ПРОЕКТА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 47 796 659,56 лв. 

– Приключили: 

• „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. 
Русе“ – 2 970 188,95 лв. 

• Аз, градът“ – 764 837,09 лв. 

 

– В процес на реализация: 

• „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“ – 999 400 лв. 

• „Изграждане на три Центъра за настаняване  от семеен тип на територията на гр. Русе” –                                              
2 043 302,54 лв. 

• „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл” – 4 432 260,90 лв. 

• „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – Русе“ – 6 779 814,19 лв. 

• „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ – 29 379 323,89 лв. 

• „Реки на времето“ – 427 532 лв. 
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• ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013 г. – 
2 ПРОЕКТА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 12 760 604,21 лв. 

– В процес на реализация: 

• Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен 
коридор №9 - 12 726 930,03 лв. 

• „Дунавският дух в пристанищните общности” - 33 674,18 лв. 

 

• ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” - ОБЩА СТОЙНОСТ 1 638 566,19 лв. 

– Като бенефициент: 

• „Социално предприятие – обществена трапезария” – 206 752,03 лв. 

– Като партньор: 

• „Подкрепа за достоен живот“ – схема „Алтернативи“ – 1 353 442,16 лв. 

• „И аз имам семейство“ – схема „Приеми ме“ - 78 372 лв. 
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• ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ДРУГИ ПРОГРАМИ - ОБЩА СТОЙНОСТ 2 382 499,77 лв. 

 

– „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина „Незабравка 2“ в 
гр. Русе“ – приключил през месец октомври 2013  г. – 139 904,92 лв. 

– „Светилник – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за 
леснодостъпни нови интегрирани консултации” – 1 600 000 лв. 

– „LIMES – Разработване и изпълнение на мобилна информационна система за 
туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като европейско културно 
наследство“ – 117 611,88 лв. 

– „Областен информационен център – Русе” – 446 659,80 лв. 

– BECА „Балансиран европейски подход за опазване на околната среда – ИТ услуги за 
пестене на ресурси в сгради за социално настаняване“ – 78 323,17 лв. 
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• ПУДООС, НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013“ – ОБЩА СТОЙНОСТ 
44 801,78 лв. 

– „Да съхраним природата“ – ОУ „Иван Вазов“ – 4 997,04 лв. 

– „Мултифункционална площадка за спорт на деца и възрастни, изградена върху 
нерегламентирано сметище“ – Кметство Сандрово – 10 000 лв. 

– „Обичам природата – и аз участвам“ – ЦДГ „Иглика“ – 5 000 лв. 

– „За децата и реката – създаване и оборудване на еколаборатория“ – ЦДГ „Русалка“ –  

 4 928,74 лв. 

– „Облагородяване и озеленяване на зона за отдих в административния център на Ново 
село“ – Кметство Ново село – 9 956 лв. 

– „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт за деца и възрастни в 
парк „Кантона“, Басарбово – Кметство Басарбово – 9 920 лв. 
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          Стойността на сключените през 2013 г. договори възлиза на 8 477 017,57 лв.: 
 

• ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ – ОБЩА СТОЙНОСТ 6 907 965,67 лв. 

– „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. 
„Александровска“, пл. „Батенберг“ и прилежащите пространства“ – 5 408 005,67 лв. 

– „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 – 2020 г.“ – 
1 499 960 лв. 

 

• ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – ОБЩА СТОЙНОСТ 1 494 820,10 лв. 

– „Звено за услуги в домашна среда“ – 226 083 лв. 

– „ЦНСТ и Наблюдавано жилище като алтернатива за живот в общността на хора с психични 
разстройства“ – 280 493,59 лв. 

– „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца 
и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години в Община Русе“ – 388 276, 66 лв. 

– „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе“ – 
599 966,85 лв. 
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• ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ – ОБЩА СТОЙНОСТ 74 231,80 лв. 

– „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“ – 74 231,80 лв. 

 

Предстои подписване на договори за финансиране на следните проекти: 

 

• ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ – ОБЩА СТОЙНОСТ 70 371 155,05 лв. 

– „Развитие на инфраструктурата на отпадъчни води – условие на повишаване качеството на 
живот в кварталите Средна кула и Долапи на гр. Русе“ – 42 240 802,53 лв. 

– „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“ 
– 28 130 352,52 лв. 

• С финансиране от KfW, чрез МРРБ – ОБЩА СТОЙНОСТ 44 000 000 лв. 

– „Корекция на река Русенски Лом“ – 44 000 000 лв. 
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• По НАРЕДБА № Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от 
Министерството на физическото възпитание и спорта на дейности за изграждане, 
реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален 
туризъм: 

– „Ремонт и обновяване на сградата на „Зала за борба“ и обслужващи помещения към Спортен 
комплекс „Локомотив“ - Сдружение „Спортен клуб по борба, самбо и джудо Юнак –
Локомотив Русе“  

–  „Извършване на ремонт на сграда за подготовка и почивка на състезателите и метални 
халета за лодки в „Гребна база“ в с. Николово - Сдружение „Спортен клуб кану-каяк 
Локомотив“ 

–  „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща 
обслужваща сграда и пристройка към нея“ (спортен комплекс „Ялта“) – Сдружение „Спортен 
леко-атлетически клуб „Дунав“ – гр. Русе“ 

– Спортен клуб „Джамбо“ 
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           Освен горепосочените проекти са депозирани още пет проектни предложения на обща 
стойност 4 013 233,50 лв., а именно: 

– „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно 
образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в 
детските градини в Община Русе” – по ФМ на ЕИП – 488 957,50 лв. 

– „Ремонт и обновяване на зала по художествена гимнастика към спортен комплекс 
„Ялта“; Сдружение „Спортен клуб Акро“ – Русе – по НАРЕДБА № Н-1 от 08.02.2007 г. - 
съфинансиране от Община Русе 22 320 лв. 

– „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти детска градина „Чучулига“ и  
детска градина „Радост“ в гр. Русе“ – по Национална схема за зелени инвестиции, 
Национален доверителен екофонд – общо за двете детски градини около 501 956 лв. 

– Изграждане на нова детска градина в кв. „Дружба“ с капацитет 100 места и нов филиал 
на ЦДГ „Ралица“ с капацитет 50 места – 2 000 000 лв. 

– Изграждане на многофункционалната спортна зала в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил 
Философ“ – 1 000 000 лв. 
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• На 10.10.2013 г. немската компания 
„ВИТТЕ Аутомотив“ положи основен 
камък за изграждането на нов завод в 
Русе. Инвестицията е за близо                          
12 млн. лв. и ще осигури около 200 
нови работни места. 

• През 2013 г. френската компания 
„Монтюпе“ завърши строежа на трето 
хале, с което разшири производствените 
си мощности с над 50%. 
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• На 1.11.2013 г. в Индустриален парк – 
Русе фирма „Балканцинк“ АД откри нов 
производствен комплекс за горещо 
поцинковане и изработка на метални 
изделия. Инвестицията е в размер на 
4,5 млн. евро. Производството ще 
отвори 30 нови работни места. 

 

 

• През октомври 2013 г. отвори врати 
голям луксозен  двуетажен магазин на 
търговска верига „ЗОРА” и мебелна 
фабрика „Стефани Стил”. Инвестицията 
е в размер на 5 млн. лв. и благодарение 
на нея ще бъдат разкрити нови 35 
работни места. 

 

 



• За първи път бяха предприети 
радикални действия за прекратяване 
участието на Общината в губещи 
търговски дружества. 

• Общината придоби останалата част от 
Доходното здание и стана собственик 
на целия театрален комплекс. 

• Бяха предприети действия по 
придобиване на право на управление 
на Римската крепост „Сексагинта 
Приста“ и придобиване на 
собствеността върху Музея на 
транспорта. 

• Към 30.09.2013 г. в общинския бюджет 
са постъпили приходи от 
разпоредителни действия с имоти в 
размер на 1 232 876,34 лв. 
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ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ 

• Приходите от наеми за периода 
01.11.2012 – 31.10.2013 г. са в размер на 
1 188 623,20 лв. 

• Към 18.10.2013 г. приходите по Закона 
за местни данъци и такси възлизат на  
17 550 170 лв. – с 226 610 лв. повече 
спрямо предходната година. 

 



• През учебната 2013/2014 година за детските градини беше 
успешно реализиран първи електронен прием на близо                    
1 200 деца в 19 детски заведения в Община Русе – 92% от 
кандидатствалите са приети по първо желание на първо 
класиране. 

• Завърши изграждането на нова детска градина в кв. 
„Чародейка“ с капацитет 120 места. 

• Започна проектирането и изграждането на нова детска 
градина в кв. „Дружба“ с капацитет 100 места и нов филиал 
на ЦДГ „Ралица“ с капацитет 50 места. 

• За отчетния период са инвестирани над 345 хил. лв. за 
подобряване условията в детски градини и над 480 хил. лв. в 
училищата. За първата и втората година от мандат 2011-2015 
г. общата сума за вече осъществени строително-ремонтни 
работи в учебните заведения е над 6 384 000 лв. 

• В ход е изграждането на многофункционалната спортна зала 
в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ за 1 000 000 лв. – 
най-голямата инвестиция в материална база на 
образованието през последните 50 години в Русе. 
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Образование 
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Спорт и младежки дейности 

• През 2013 г. Програма „СПОРТ – 2013“ е 
инвестирала в спортни клубове, събития и 
турнири 403 500 лв. 

• От въвеждането в експлоатация на реновираната 
лекоатлетическа писта на Градски стадион само 
за 3 седмици 2 пъти е нараснал броят на децата, 
които са се записали в клуба по лека атлетика в 
Русе. 

• Изцяло е ремонтирано помощното игрище на 
стадион „Дунав“, поставена е изкуствена тревна 
настилка и ново осветление. 

• Общината съфинансира проект на спортна 
организация, съвместно с която разкри 
мултифункционални игрища за спорт в 
свободното време. 

• Общината изгражда в партньорство с русенски 
клуб по стрелба с лък спортни съоръжения и 
обслужваща сграда на територията на спортен 
комплекс „Дунав“ на стойност 665 364 лв. 

 

 

• Отворена е процедура за 
изграждане на модерен гребен 
комплекс на езерото Липник за 
провеждане на национални и 
международни състезания по 
кану-каяк и други водни спортове. 

 

 



Община Русе разработи и депозира апликационна форма за кандидатурата на 

 

РУСЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Култура 



• В рамките на второто издание на фестивала за 
съвременна градска култура „Аз, Градът“ бяха 
реализирани 31 иновативни културни събития. 

• Русе беше домакин на над 35 международни, 
национални, регионални и местни фестивали, 
конкурси и проекти, над 50 концерта, 14 изложби в 
РИМ – Русе, 34 изложби на Русенската Художествена 
галерия, 24 изложби на РБ „Л. Каравелов”. 

• Финансирани бяха 22 проекта на културни 
организации от Русе. 

• Проведоха се  40 обучения по програмата „Глобални 
библиотеки“. 

• Инвестираните в културни проекти средства от 
общинския бюджет, държавния бюджет, оперативните 
програми, спонсорства и дарения за първите две 
години от мандат 2011-2015 са над 1 млн. лв. 

• Отделно в материалната база на културата в Русе са 
вложени близо 4 млн. лв. за ремонт на сградите на 
Държавна Опера – Русе, Зала „Филхармония“, за 
възстановяване на Римската крепост „Сексагинта 
Приста“, РБ „Любен Каравелов“ и Къщата-музей „Баба 
Тонка“. 
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Култура 



• По проект „Подкрепа за достоен живот“ се 
предоставя социалната услуга „Личен 
асистент“ – 135 лични асистенти и 141 
потребители на услугата. 

• Успешно беше финализиран проект 
„Социално предприятие – Обществена 
трапезария“. По проект „Осигуряване на 
устойчивост на обществена трапезария в 
Община Русе“ се осигурява храна за 99 
потребители до 31.12.2013 г. 

• Ремонтирано и оборудвано с необходимата 
аудио и видео техника беше помещение за 
специализирано изслушване на деца. 
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Здравни и социални дейности 

• По проект „И аз имам семейство“ към 
месец октомври има 14 приемни 
семейства с настанени 18 деца в тях. 

• От 26.03.2013 г. като държавно 
делегирана дейност работи Приют за 
бездомни лица с капацитет 60 места. 

• Изпълняваме заложените цели за 
деинституализация на децата в Република 
България и развиваме мрежата за 
предоставяне на социални услуги в 
общността – беше закрит ДДЛРГ „Райна 
Гатева“, а капацитетът на ДДЛРГ 
„Надежда“. 

• На 01.08.2013 г. отвори врати нов Център 
за обществена подкрепа за работа с деца 
с капацитет 20 места. 

 



• На 01.09.2013 г. разкрихме нов Дневен 
център за деца с увреждания – седмична 
грижа с капацитет 20 места. 

• Спечелихме проект на стойност 599 967 лв. 
за разкриване на 7 иновативни 
интегрирани услуги за деца от 0 до 3 
години по схема за безвъзмездна 
финансова помощ „Шанс за щастливо 
бъдеще“. 

• Изпълняваме проект „Звено за услуги в 
семейна среда“ по схема за безвъзмездна 
финансова помощ „Помощ в дома“ – 
назначени са 29 домашни помощници и 10 
социални асистенти, които предоставят 
почасови услуги в домовете на 100 
потребители. 
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Здравни и социални дейности 

• На 28.08.2013 г. подписахме договор за 
реализирането на проект „Нашите деца са 
наша отговорност“ – 388 276,66 лв. за 
предоставяне на социални услуги в 3 
Центъра за настаняване от семеен тип. 
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КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Екология 

• Стартирахме процедурите за избор на 
изпълнител за строително-монтажни 
работи и осъществяване на строителен 
надзор и инвеститорски контрол по 
проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващото общинско депо на 
територията на гр. Русе“. 

• Стартирахме строително-монтажните 
дейности по закриване и рекултивация 
на 3 сметища – в с. Басарбово, кв. 
„Средна кула“ и с. Сандрово. 

• Изготвихме технически инвестиционен 
проект за инсталация за предварително 
третиране (сортиране) на битовите 
отпадъци за регион Русе. 

 

• Предстои да бъде сключен 5-годишен 
договор за отдаване на терен общинска 
собственост под наем за разполагане на 
мобилна инсталация за оползотворяване на 
строителни отпадъци. 

• Стартирахме обновяването на 40 детски 
площадки. 

• Бяха монтирани 100 пейки след изготвена и 
одобрена схема за поставяне. 
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КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Транспорт 

• Монтирахме звукови сигнални 
устройства на 22 бр. светофари в града 
за улеснение и безопасно пресичане на 
хора с увреждания. 

• Променихме организацията на 
движение на 3 възлови кръстовища с 
цел намаляване предпоставките за 
допускане на ПТП и за освобождаване 
на трафика. 

• Финализирахме процедурата по 
отдаване на концесия за спирките на 
градския транспорт, като са сключени 
два концесионни договора (260 спирки 
за Зона 1 и Зона 2). Към настоящия 
момент са изградени 30% от спирките 
за всяка зона, съгласно линеен график и 
изискванията на концесионните 
договори.  
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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 • Предстои приемането на Интегриран план 
за градско възстановяване и развитие на 
гр. Русе, включващ общо 147 проекта за 
над 500 млн. лв. (60 проекта в 3 зони за 
въздействие и 87 проекта за общинска 
образователна и социална инфраструктура 
извън зоните за въздействие в рамките на 
общинската територия). 

• Стартирахме проект „Благоустрояване и 
достъпна градска среда на централна 
градска зона – участък от ул. 
„Александровска“, площад  „Батенберг“ и 
прилежащите пространства”. 
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МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 • През 2013 г. сключихме и успешно изпълнихме проекти по ПУДООС, Национална 
кампания  „За чиста околна среда – 2013“: 

– „Мултифункционална площадка за спорт на деца и възрастни, изградена върху 
нерегламентирано сметище“ – Кметство Сандрово, обща стойност 10 000 лв. 

– „Облагородяване и озеленяване на зона за отдих в административния център на Ново 
село“ – Кметство Ново село, обща стойност 9 956 лв. 

– „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт за деца и възрастни в 
парк „Кантона“, Басарбово – Кметство Басарбово, обща стойност 9 920 лв. 

• Асфалтирахме улици и ремонтирахме тротоарни настилки. 

• Ремонтирахме стари и поставихме нови осветителни тела и охранителни камери на 
възлови места в селата за гарантиране безопасността на гражданите. 

• Извършихме ремонт на обществени сгради. 

• Погрижихме се за чистотата в малките населени места като осигурихме допълнителни 
съдове за битови отпадъци и почистихме местата за отдих и почивка. 
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯ 
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

 • Въведохме устойчиви модели на стратегическо планиране на местното развитие и общинските политики. Разработихме следните 
планови и стратегически документи: 

– План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 - 2024 г. 

– Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе за периода 2014 - 
2024 г. 

– Стратегически план за култура „Русе 2020“ 

– План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.) 

– Годишен план за  развитие на социалните услуги в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Русе 2013-2014 г. 

– Общински годишен план за младежта 2013 

– Стратегия за развитие на туризма в Община Русе до 2020 г. 

– План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе 

– Програма за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. 

• Разработихме Общински план за развитие за периода 2014 – 2020г., включващ следните стратегически цели: 

– 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 знанието и иновациите; 

– Стратегическа цел 2: Развитие на човешките ресурси чрез прилагане на модерни и устойчиви политики в сферата на културата, 
образованието, здравеопазването, социалните дейности, заетостта, младежта и спорта; 

– Стратегическа цел 3:  Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в регионален, национален и международен план; 

– Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, превенция на риска и енергийна ефективност. 

• За реализацията на стратегическите цели на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020г., в Програмата за 
изпълнение са заложени над 400 проекта на обща стойност 1 434 561 939 лв. 
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ПРИЗНАНИЯ ЗА НАШАТА РАБОТА 

 

 

• На Община Русе беше присъден 
„Европейски етикет за иновации и 
добро управление на местно ниво“. 

 

• През декември 2012 г. Русе получи приза 
„Най-зелен град“ в рамките на 
кампанията „Зелена България“. 

 

• Русенската общественост беше 
удостоена с приза „Шофар“, грамота и 
значка от Изпълнителното бюро на 
Организация на евреите в България 
„Шалом“. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО 
ВНИМАНИЕ! 


