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ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на Община Русе 2014 - 2020 г. е част от общата
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие
(установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за
регионално развитие). Той е приет от Общински съвет – Русе с решение №755,
Протокол №30/17.10.2013 г. Стратегическият документ определя средносрочните цели
и приоритети за развитие, които отчитат специфичните характеристики и потенциала
на Община Русе.
Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се организира
от кмета на Общината, а орган за наблюдение е Общинският съвет. То се извършва с
цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие на
територията на Община Русе. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и
приоритетите за развитие, които дават отговор доколко ефективно и ефикасно е
въздействието на Плана за постигането на стратегическите цели и желаната визия;
доколко устойчиви са тези резултати и каква добавена стойност са донесли в
обществен интерес. Изпълнението се отчита чрез годишни доклади на основата на
данните от системата за наблюдение и оценка.
На основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91 от
Правилника за прилагане на ЗРР, кметът на общината представя годишен доклад за
наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от
Общинския съвет, като срокът за изготвяне и внасяне за обсъждане и одобряване е до
31-и март на всяка следваща година. Копие от годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на Плана се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в
7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. Настоящият Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе 20142020 г. е разработен на база на действащото национално законодателство за
регионално развитие.
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. е изготвен
съгласно приетите приоритети и мерки в Общинския план за развитие на Община Русе
2014-2020 г. и на основание чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР. Той
съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
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3. Действията, предприети от Община Русе с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.:
а) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план
за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
б) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на Общинския план за развитие;
в) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
г) мерки за прилагане принципа на партньорство;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2016 Г.
Русе се нарежда сред водещите градове в България по социално-икономическо
развитие. Годишното изследване „Регионални профили: показатели за развитие“ за
2016 г. на Института за пазарна икономика сочи, че в Русе е отчетен вторият най-голям
ръст на брутен вътрешен продукт (след Стара Загора) в страната - и като абсолютен
размер (30%), и на човек от населението (41%). Стойностите на БВП на човек в областта
остават по-ниски от средните за страната – 9 675 лв. при 11 574 лв. за 2014 г.
Безработицата в област Русе продължава да намалява, достигайки 9% през 2015
г., като през последните три години се задържа под средните стойности за страната.
През месец септември 2016 г. тя е била 3,2% в община Русе, като в сравнение със
същия месец на 2015 г., равнището на безработицата е значително по-ниско – с 1,6%.
За 2016 г. коефициентът на безработица в община Русе е 3,8%, което я прави
единствената община в Северна България с показател под 5%. Запазва се тенденцията
за повишено търсене на работна сила - заетостта се увеличава и достига 60% през 2015
г. През 2016 г. търсенето на работна сила в реалната икономика се увеличава в
сравнение с миналата година, което се изразява в ръст на заявените работни места в
Бюрото по труда в Русе. През 2015 г. доходите в област Русе бележат ръст с над 16%
(при ръст 3% в страната) до 5 303 лв./човек от домакинство, изпреварвайки средното за
страната ниво.
Ключов показател за добре развиващата се икономика е увеличаващият се през
последните години инвеститорски интерес към Русе от международни компании.
Икономическата активност се увеличава значително през 2015 г. На областно равнище
тя остава под средната за страната, ако се съди по броя на нефинансовите предприятия
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спрямо населението, вътрешните и външните инвестиции. Към края на 2014 г.
чуждестранните преки инвестиции достигат стойност от близо 390 млн. евро, което се
равнява на 1701,8 евро/човек при 3006,6 евро/човек за страната.
Местните данъци и такси са сравнително ниски, като по-голямата част от тях са с
по-малки стойности от средните в България. И през 2016 г. най-нисък остава размерът
на таксата за битови отпадъци – 4,20‰ при близо двойно по-високи средни ставки в
останалата част от областта и в страната.
Образователната среда в града продължава да бъде една от найбързоразвиващите се в България. Русенският университет „Ангел Кънчев“ създава
добра материална база в последните години, резултат от партньорството му с
компании от различни сектори, като вече са изградени няколко развойни центъра в
областта на аграрното стопанство и механотехниката. Според проучването на Института
за пазарна икономика, със своите 9 хил. студенти, университетът се нарежда сред тези
със сравнително висок дял на студентите спрямо населението.
Социалната среда е много добра, най-вече заради по-добрите от средните
показатели за бедност и социално включване, както и заради богатият културен живот.
По отношение на здравеопазването, основните проблеми са свързани с недостига на
медицински персонал.
Основно предизвикателство пред града е влошаващата се демографска
структура, която е типична за Северна България. Както за страната, така и за областта, е
характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се в нарастване на
дела на хората на 65 и повече навършени години. През последното десетилетие
негативните демографски тенденции в областта са по-силно изразени в сравнение с
тези в страната. През 2015 г. коефициентът на възрастова зависимост като отношение
на населението на 65 и повече години към това на 0–14 години в област Русе е 181,1%
при 146,4% за страната. Основна причина за това е намаляващият естествени прираст
до -8,6‰ при -6,2‰ за страната през 2015 г. В същото време броят на изселващите се
от областта е близък до този на заселващите се и населението намалява предимно
чрез естественото си движение, а не в резултат на механичния прираст.
В Община Русе са създадени организация и вътрешен контрол на приходите и
разходите, чрез които се проверяват периодично звената към Общината и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, има ясно разчетени приоритети
и стриктна финансова дисциплина, заложени в управленската програма. Това
допринася за подобряване на ритмичността и срочното изпълнение на приходната и
разходната част на бюджета, с което се постига балансираното му изпълнение спрямо
планираните разходни норми; добра събираемост на собствените приходи;
целесъобразно бюджетиране и разумно изпълнение на разходната част на бюджета;
реални резултати от реализиране на инвестиционната програма и постигане на високо
качество на предлаганите услуги.
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За последните шест години първоначално одобрените бюджети на Община Русе
са били както следва:







2011 година – 82 169 215 лв.;
2012 година – 79 498 421 лв.;
2013 година – 85 515 814 лв.;
2014 година – 103 358 318 лв.;
2015 година – 97 356 613 лв.;
2016 година – 102 286 889 лв.

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ в контекста
на изпълнението на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Русе
2014 - 2020, продължава изпълнението на проекти, финансирани по оперативни
програми и други източници. През 2016 г. дейността на Община Русе по отношение
управлението на проекти, финансирани от различни източници, може да бъде
представена по следния начин:
1. Успешно финализирани през 2016 г. проекти, финансирани по линия на Оперативните
програми и други донори (на обща стойност над 1,5 млн. лв.):

Проект
„Красива България“
на Министерство на труда
и социалната политика

Национална схема за
зелени инвестиции на
Национален доверителен
екофонд

Програма

Проект

Описание

„Прилагане на мерки за
енергийна ефективност
на обекти ДГ „Чучулига“
и ДГ „Радост“ в гр. Русе“

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на
енергийната ефективност на детските заведения, с
което се постига намаляване на разходите им за
енергия, подобрява се микроклимата в сградите,
допринася се за екологична среда чрез редуциране
на количествата вредни емисии и парникови газове,
като едновременно с това се осигурява
здравословна среда на обитателите на сградите.

Стойност:
393 692,31 лв.
„Ремонт на сградата на
ПАГ „Гео Милев“, гр.
Русе“

Дейностите по проекта са насочени към подмяна на
дограма, ремонт на фасада и покрив на училището.

Стойност:
244 393,40 лв.
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Финансов механизъм на Европейското
Икономическо Пространство; Програма BG 06
„Деца и младежи в риск“
ОП „Развитие на човешките ресурси“
2007-2013 г.

„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“
Стойност:
за Община Русе:
415 975,98 лв.
„Нови възможности за
грижа“
Стойност:
Община Русе партнира
на АСП; в края на
проекта (месец март
2016 г.) разходите по
проекта за Община Русе
са в размер на 452
324,56 лв.

По проекта са изпълнени образователни дейности в
пет детски градини, а в три от тях – ДГ „Червена
шапчица“, ДГ „Снежанка“ и ДГ „Звездица“ –
ремонтни дейности, които включват подмяна на
дограма, покривни конструкции, ремонт на
занимални и санитарни помещения. Въведени са
модерни образователни методи за предучилищна
подготовка на деца в неравностойно положение,
включително и от ромски произход, като по този
начин се постига трайно сближаване на деца от
различни социални групи в интеграционна
мултикултурна среда. В изпълнението на този проект
Община Русе си партнира с две неправителствени
организации от Кралство Норвегия.
Изпълнението на проекта цели децентрализиране на
услугата „Личен асистент“, създаване на възможност
лицата с трайни увреждания да участват активно в
планирането на услугата и избора на личния
асистент, подкрепа на семействата, в които има лице
с трайно увреждане, предоставяйки възможност за
професионално развитие на ангажираните с грижи
за лицето с трайно увреждане членове на
семейството, както и намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи на хора,
нуждаещи се от помощ за обслужване.

През 2016 г. Община Русе оказа подкрепа при изпълнението на 7 проекта в
рамките на Национална кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС, МОСВ, на обща
стойност 49 881,10 лв. Това са:
 Проект „Интерактивна екозанималня“ на ДГ „Червената шапчица“;
 Проект „Обичам природата и искам да знам повече“ на ДГ „Приказен свят“, с.
Николово;
 Проект „Хармония – дете – природа“ на ДГ „Снежанка“;
 Проект „Спорт и отдих в училищния двор“ на ПГСГ „П. Пенев“;
 Проект „Чиста природа – свят на красота и здраве“ на Кметство Червена вода;
 Проект „Весел кът „Децата на Бъзън“ – обновяване, почистване, облагородяване на
детска площадка, място за отдих и спорт“ на Кметство Бъзън;
 Проект „Писта за конни надбягвания, любителска и терапевтична езда за деца и
възрастни, изградена върху нерегламентирано сметище“ на Кметство Сандрово.
2. Изпълнение на стартирали вече проекти, както и на нови, одобрени през 2016 г. (на
обща стойност близо 71,3 млн.лв.):
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Програма

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

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Стойност:
301 232,70 лв.

„Интегрирана система за
градски транспорт на град
Русе“ – 2 етап
Стойност:
24 344 185,59 лв.

„Реконструкция и
рехабилитация на
пешеходна среда и
изграждане на зони за
обществен отдих“
Стойност:
16 860 657,16 лв.

Описание
Реализацията на Бюджетната линия ще
доведе до подпомагане на Община Русе в
дейностите по управление и изпълнение
на Инвестиционната й програма за
периода до 2023 г.; ще се направи
естествен и логичен преход между
одобрения Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Русе и
конкретните проекти, за които ще се
предостави
безвъзмездна
финансова
помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Проектът предвижда изграждане на
пешеходна връзка – надлез между кв.
„Родина
3“
и
кв.
„Чародейка“,
реконструкция на бул. „Придунавски“, в
участъка от Речна гара до ул. „Мостова“,
изграждане на една нова и ремонт на две
пасарелки, изграждане на пешеходна зона
по ул. „Чипровци“, рехабилитация и
реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка
от ул. „Чипровци“ до бул. „България“,
реконструкция и рехабилитация на
пешеходен подлез при Профилирана
математическата гимназия „Баба Тонка“,
както и надграждане на интелигентната
транспортна система.
Реализацията на проекта ще доведе до
реконструкция и рехабилитация на
пешеходната среда по ул. „Славянска“, ул.
„Църковна независимост“, ул. „Райко
Даскалов“
и
ул.
„Баба
Тонка“,
рехабилитация и изграждане на зона за
обществен отдих по крайбрежната ивица
на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на
Речна гара до ул. „Мостова“ – Първи етап –
Зона Център и зона Юг, както и
реконструкция и паркоустрояване на
Розариума в Парка на младежта.
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„Независим живот в Звено
Проектът е насочен към подобряване
за услуги в домашна среда – качеството на живот на възрастни и лица с
Русе“
увреждания чрез създаване на условия за
ефективно упражняване правото им на
независим живот и социално включване
Стойност:
при зачитане на правата им и
499 998,80 лв.
специфичните им потребности. Ще се
осигури заетост на безработни лица в
трудоспособна възраст и ще се даде
възможност на хора с увреждания да
избират необходимия асистент.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

„Социално включване чрез
услуги за ранно детско
развитие“
Стойност:
588 567,00 лв.

„Приеми ме 2015“
(АСП – гр. София е
бенефициент по проекта,
Община Русе е партньор)
Стойност:
Община Русе е получила
трансфери за 2016 г. в

Проектът ще осигури устойчивост на
Центъра за социални и образователни
услуги, изграден по проект „СВЕТИЛНИК“
за период от 27 месеца. Досегашните
услуги за семейства с деца от 3 до 7 г. ще
бъдат продължени в пълен обем и ще
бъдат надградени с нови, чиито обхват ще
бъде разширен в 8 детски заведения за
предучилищно образование. Целта е да
бъде
осигурена
индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с
увреждания, психологическа подкрепа и
консултиране на бъдещи и настоящи
родители за формиране и развитие на
родителски умения, индивидуална и
групова работа с деца и родители,
включително и с такива, които не са от
уязвими групи, с цел посещаване на детска
градина, здравна детска консултация,
педагогическа подготовка за повишаване
на училищната готовност на децата за
равен старт в училище, пряка работа с деца
с увреждания и техните семейства,
включително рехабилитация и дейности по
консултиране, обучение и мобилна работа
с детето в неговия дом.
Този проект допълва и надгражда
операция „Приеми ме“, финансирана по
ОП РЧР 20072013 г., която допринесе за
прилагането в национален мащаб на нов
подход за предоставяне на услугата
„Приемна грижа“, както и за разширяване
на възможностите за развитие на услугата
по децентрализиран начин.
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ПУДООС/ОП „Околна среда“

ОП „Добро управление“

„Богатството на различията
– приобщаващо
образование за
интелигентен растеж“

растеж“

ОП „ Наука и образование за интелигентен

размер на 238 194,72 лв.

Стойност:
500 000,00 лв.

„Eфективно функциониране
на Областен
информационен център –
Русе“
Стойност:
499 999,50 лв.
„Закриване и рекултивация
на съществуващото
общинско депо на
територията на община
Русе“
Стойност:
22 411 594,40 лв.

Проектът е насочен към осигуряване на
равен достъп до образователната среда на
деца от етнически и/или маргинализирани
групи. Основен акцент е поставен върху
овладяване
на
българския
език,
социализация
и
интеркултурно
образование на децата в детските градини,
обект на проекта. Целта е адаптация на
деца от етнически и/или маргинализирани
групи към образователната среда чрез
структурирани специални външни условия
– обучителни методи и средства,
организационни
форми,
задачи,
дидактични игри и др.

Проектът има за цел да повиши
информираността на гражданите относно
възможностите за финансиране, които
Европейският съюз предоставя през
програмен период 2014-2020 г. Проектът се
явява надграждащ на проект „Областен
информационен
център
–
Русе“,
изпълняван по ОП „Техническа помощ“.
Реализацията на проекта дава възможност
за съвременно и безопасно обезвреждане
на отпадъците и подобряване състоянието
на почвите, подземните и повърхностните
води и атмосферния въздух, което води до
намаляване рисковете за човешкото
здраве; постига се съответствие с
нормативните изисквания за условията за
изграждане и експлоатацията на депа и на
други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
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ОП за храни и/или основно материално подпомагане
Норвежки Финанс
ов Механизъм 2009-2014 г.; Програма BG 12 „Домашно
насилие и насилие, основано на полов
признак“

„Осигуряване на топъл обяд
в Община Русе – 2016“
Стойност:
101 022,90 лв.

„Кризисен център на
територията на община Русе
за жертви на домашно
насилие и насилие,
основано на полов признак
и предоставяне на услуги в
него“
Стойност:
1 338 047,31 лв.

В рамките на 12 месеца, считано от
03.05.2016 г. до 30.04.2017 г., е предвидено
да получават топъл обяд, включително в
празничните и почивните дни, 110
потребители от различни целеви групи.
Това
са
семейства
на
месечно
подпомагане, чиито доход е по-нисък от
определения
минимален
доход,
неосигурени и самотно живеещи с децата
си, подпомагани по Закона за семейни
помощи за деца, самотно живеещи лица,
получаващи минимални пенсии, както и
скитащи и бездомни хора. Подкрепа по
Програмата могат да получат лица и
семейства, инцидентно пострадали от
бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна
помощ по реда на Закона за социално
подпомагане.
Проектът предвижда преустройство на част
от съществуваща сграда – бивше училище
„Стефан Караджа“ в ж.к. „Тракция“, гр.
Русе. На втория етаж в обекта ще се
обособи Кризисен център, профилиран за
лица, претърпели домашно насилие. В
него ще се предлагат социални услуги,
които ще се предоставят в срок до 3
месеца. Те ще са насочени към защита,
оказване на индивидуална подкрепа,
задоволяване
на
ежедневните
потребности, правно консултиране и
помощ за реинтеграция в обществото на
потребителите,
както
и
социално–
психологическа помощ, когато се налага
незабавна намеса, включително чрез
мобилни екипи за кризисна интервенция.
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ФМ на ЕИП 2009-2014 г., Програма
BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“
Българо-швейцарска програма
за сътрудничество
Програма
„Хоризонт 2020“

„Мерки за повишаване на
енергийната ефективност в
четири сгради от
образователната
инфраструктура на гр. Русе“
Стойност:
825 512,09 лв.

„Интегриран подход на
Община Русе за интеграция
на ромите и други уязвими
групи на територията на
общини от област Русе“
Стойност:
за Община Русе:
1 518 430,68 лв.

„CIVITAS ECCENTRIC –
Иновативни решения за
устойчива мобилност на
хора в периферните градски
квартали и товарна
логистика без вредни
емисии в градските
центрове“
Стойност:

В рамките на проекта ще бъдат извършени
ремонтни дейности в сградите на ОУ
„Любен Каравелов“, СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, ОУ „Никола Обретенов“ и
ДГ „Незабравка – 2“. Изпълнението на
проектните
дейности
ще
надгради
постигнатите резултати в два приключили
проекта на Общината – „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в
сградите на седем училища на територията
на гр. Русе“, финансиран по ОП
„Регионално развитие“ и „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност на обект
детска градина „Незабравка – 2“,
финансиран от Националния доверителен
екофонд, в рамките на които са изпълнени
основни мерки за енергийна ефективност –
ремонт на покрив, подмяна на дограма и
полагане на топлоизолация.
По този проект Община Русе си партнира с
други общини и организации с цел
предлагане на интегрирани услуги,
съчетаващи облекчен достъп на ромите до
образование и здравно-профилактични
мерки. Предвидени са още услуги,
създаващи възможност за общностно
развитие и обучение на включените в
проекта
експерти
(педагогически
специалисти, лекари и медицински
персонал, общински служители и др.).
Проектът обхваща млади жени, за които
има риск да станат жертва на трафик с цел
сексуална експлоатация и трафик на
бебета, като е предвидено включването им
в специализирани програми за превенция.
Общата цел на проекта е да демонстрира и
тества потенциала и възможността за
прилагане
на
интегрирани
и
широкообхватни
мерки
за
градско
планиране и устойчива мобилност, които
да повишат качеството на живот на
жителите в градовете, с фокус върху
периферните и нововъзникващи квартали
и екологично чистата организация на
градските товарни превози. Проектният
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за Община Русе:
1 247 991,16 лв.

консорциум е съставен от 29 публични и
частни организации от 5 европейски града:
Мадрид
–
Испания
(проектен
координатор), Мюнхен – Германия, Русе –
България, Стокхолм – Швеция и Турку –
Финландия.

3. Предстоящи проекти – в процес на разработване, депозирани или пред подписване на
договор (на обща стойност близо 38,4 млн. лв.):
Програма

Проект

Описание

„Ремонт
на
пет
общински
учебни
заведения в град Русе,
включително
прилежащите
им
дворни пространства“

Целта на проекта е да се обнови и модернизира
общинската
образователна
инфраструктура.
Предвижда се основен ремонт на ДГ „Пинокио – 1“,
ДГ „Пинокио – 2“ и ДГ „Русалка – 2“ и прилежащите
им дворни пространства с внедряване на мерки за
енергийна ефективност, както и ремонт на
Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“
и СУ „Христо Ботев“, в т.ч. изграждане на спортни
площадки и озеленяване в прилежащи дворни
пространства. Ще бъде осигурена достъпна
архитектурна среда, включително за хора с
увреждания.

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Стойност:
12 402 900,66 лв.

„Ремонт, прилагане на
мерки за енергийна
ефективност и мерки,
съгласно Наредба №4
за достъпна среда на
Комплекс за социални
услуги за деца и
семейства“
Стойност:
1 463 794,74 лв.

Предвидено е цялостно обновяване на „Комплекс за
социални услуги за деца и семейства“ в гр. Русе. Ще
бъде извършен основен ремонт на сградата с
внедряване на мерки за енергийна ефективност и
въвеждане на мерки за достъпна среда с цел
осигуряване на равни условия на хората в
неравностойно положение. За осигуряване на
безопасност при евакуация на пребиваващите в
сградата ще се изгради ново монолитно
стоманобетонно стълбище. Частично ще бъде
извършена подмяна на ел., отоплителна и ВиК
инсталации. В рамките на дворното пространство е
предвидено изграждането на мултифункционално
игрище и площадки за изнесени уроци на открито.
Ще се изпълни допълнително облагородяване и
озеленяване на имота. С реализирането на проекта
ще се подобри естетическия вид на фасадите,
техническото състояние на сградата и ще се намалят
експлоатационните разходи.
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„Изграждане на
социални жилища за
настаняване на лица
от малцинствени
групи от населението
и социално слаби
лица, които не могат
да се ползват от
условията на
жилищното
настаняване на
Община Русе“

Проектното предложение е свързано с изграждане
на социални жилища за настаняване на лица, които
не могат да се ползват от условията на жилищното
настаняване на Община Русе.

ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.

Програма „NTERREG V-A Румъния–България“
2014-2020 г.

Стойност:
2 075 967,79 лв.
„Развитие на
поречието на река
Дунав за по-добра
свързаност на
Еврорегион РусеГюргево с
Паневропейски
транспортен коридор
№7“
Стойност:
за Община Русе:
9 007 299,39 лв.
„Разкриване на
общностен център за
предоставяне на
почасови социални
услуги „Личен
асистент“, „Социален
асистент“ и „Център за
социална
рехабилитация и
интеграция“ в община
Русе“
Стойност:
391 166,00 лв.

На територията на град Русе в рамките на проекта е
предвидено изработване на инвестиционен проект
и изпълнение на строително-монтажни работи за
рехабилитация на кейовите стени на пътнически
терминал
Русе – център и подобряване на
навигационните условия на 3 корабни места,
намиращи се в участъка на р. Дунав от км 494.850 до
км 495.350. Целта на проекта е кейовата стена да се
приспособи за използване от големи пътнически
кораби при ниски и високи водни стоежи. На
територията на град Гюргево проектът предвижда
развитие на зоната около канал Св. Георги.

Целта на проектното предложение е да се разширят
възможностите за подобряване качеството на живот
на децата и лицата с увреждания и техните
семейства, да се повиши мотивацията им за
независим и самостоятелен начин на живот чрез
насърчаване на равните възможности за заетост и
интеграция на пазара на труда. По проекта ще се
реализират комплексни действия за улесняване
достъпа до заетост на уязвими групи чрез
предоставяне на почасовите услуги „Личен
асистент“ и „Социален асистент“, както и чрез
разкриването на Център за социална рехабилитация
и интеграция за социална подкрепа за хора, които
са с частична или пълна невъзможност за
самообслужване и са в риск от изолация. Ще се
търсят възможности за връщане на пазара на труда
на лицата, които полагат грижи за близките си с
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„Инвестиционна програма за климата“ на Националния доверителен екофонд

увреждания.
„Прилагане на мерки
за енергийна
ефективност на
четири обекта от
образователната,
културната и
социалната
инфраструктура на
община Русе“
Стойност:
2 752 918,60 лв.
„Прилагане на мерки
за енергийна
ефективност на 17
сгради общинска
собственост“
Стойност:
10 289 139 лв.

Реализацията на проекта ще доведе до
подобряване на образователната и социалната
инфраструктура в гр. Русе чрез повишаване на
енергийната ефективност и намаляване разхода на
енергия на четири обекта, общинска собственост –
Общежитие за средношколци и Общински детски
център за култура и изкуство в гр. Русе, както и ДГ
„Райна Княгиня“ и ОУ „Отец Паисий“ в гр. Мартен.
Целта е постигане на екологична среда с
редуциране на количествата вредни емисии,
оказващи негативно влияние върху околната среда.

През 2016 г. Община Русе възложи изготвяне на 17
бр. обследвания за енергийна ефективност на
следните сгради:
1. ДГ „Детелина“, гр. Русе;
2. Детска ясла №4, гр. Русе;
3. Детска ясла №5, гр. Русе;
4. Детска ясла №9, гр. Русе;
5. Детска ясла №12, гр. Русе;
6. ДГ „Синчец“, гр. Русе;
7. ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Русе, кв.
„Долапите“;
8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Николово;
9. СУ „Васил Левски“ – гр. Русе;
10. ДГ „Здравец“ – гр. Русе;
11. ДГ „Приказен свят“ – с. Николово;
12. ДГ „Роза“– с. Ново село;
13. ДГ „Пролет“– гр. Русе;
14. ОУ „Кирил и Методий“ – с. Семерджиево;
15. ОУ „Георги С. Раковски“ – с. Ново село;
16. ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе;
17. ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе.
Предстои депозиране на заявления за интерес пред
Националния доверителен екофонд, като след
тяхното одобрение ще бъдат разработени
инвестиционни проекти и ще се изпълнят мерките
за енергийна ефективност в обектите.

Към края на 2016 г. в община Русе има общо 4 сгради, санирани в рамките на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради –
бл. „Райна Княгиня“, ул. „Яна войвода“ №1; бл. №4, гр. Мартен; бл. 7А, ул. „Изола планина“
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№28 и бл. „Неофит Рилски“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №25. Общата стойност на
разходите за обновяването на блоковете възлиза на близо 2,5 млн. лв.
През 2017 г. се очаква да стартира обновяването на още 17 жилищни сгради, като
по този начин над 1 500 домакинства ще се възползват от възможностите, които програмата
предоставя за безплатно реновиране на домовете. За обновяването на блоковете ще бъдат
изразходвани над 25 млн. лв.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА РУСЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ
Общинският план за развитие на Община Русе 2014 - 2020 е основно средство на
социално-икономическата политика на Общината и инструмент за планиране и
програмиране на местното развитие. Във връзка с това, и в съответствие с визията за
развитието на общината, е изведена основната стратегическа цел, а именно:
„Интензивно и устойчиво икономическо и териториално развитие, осигуряващо
висок стандарт на живот на жителите на Община Русе. Утвърждаване на Русе като
Дунавската столица на България и лидер за изпълнение на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион.“
Изпълнението на Общинския план за развитие е обвързано и конкретизирано в
изпълнението на четирите стратегически цели, които задават основните посоки за
развитие на Община Русе през периода 2014 - 2020 г. Периодът от една година е
твърде кратък за пълен анализ на социално-икономическия напредък в общината, тъй
като не могат да се разграничат тенденциите в развитието и липсват данни от
статистиката за 2016 г. Общата оценка е, че Община Русе се развива динамично,
целенасочено и се утвърждава като район за икономически растеж.
Развитието на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно
гише“ в област Русе са по-високи от средните за страната през 2016 г. Прозрачността на
местната администрация също е с по-добра оценка. Общините в област Русе получават
оценка от 62,0% за прозрачност от Фондация „ПДИ“ при 54,2% за страната, като „найпрозрачна“ се отличава Община Русе със 70,0%. Тя е и сред водещите общини в
класацията на Местната система за почтеност. Добрите резултати се дължат на
устойчивия капацитет, добрите практики и ефективното взаимодействие между
органите на местна власт и местно самоуправление.
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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.
Стратегическата цел е насочена към постигане на устойчив растеж, базиран на
ефективно прилагане на иновативни подходи, технологии и взаимодействие между
индустриалния сектор, сектора на услугите и научния потенциал за повишаване
конкурентоспособността на икономиката в Общината. Едновременно с това, усилията
са фокусирани върху предоставянето на целенасочена подкрепа за съществуващия
малък и среден бизнес, повишаване на предприемаческата активност на местно ниво
за създаването на нови малки и средни предприятия, както и реализиране на
дейности, свързани с привличането на нови инвестиции - вътрешни и международни,
които ще влеят свеж ресурс (включително високотехнологични дейности) за развитието
на местната икономика, генерираща продукти с висока добавена стойност. По този
начин създаването/привличането на нови предприятия ще повиши местната заетост,
разполагаемите доходи на населението и тяхната мотивация да останат в региона. При
реализацията на тези приоритети специално внимание е обърнато върху
насърчаването на развитието на туризма.
Общо инвестираните средства през 2016 г. за изпълнението на Стратегическа
цел 1 са в размер на 2 210 416,30 лв.
Приоритет 1.1 Укрепване на институционалния капацитет за добро управление и
ефективно предоставяне на електронни услуги
Специфична цел 1.1.1 Развитие на административен капацитет за планиране и
управление на местното и регионалното развитие
 Разработване и изпълнение на План за устойчива градска мобилност - през 2014 г.
Община Русе е една от 10-те български общини, взели участие в международния
проект „Подкрепа за плановете за градска мобилност“ - BUMP (Boosting Urban
Mobility Plans), финансиран от програма „Интелигентна енергия - Европа“ на
Европейския съюз. Експерти на Община Русе вземат участие в няколко семинарни
обучения в България и едно в Германия, в рамките на които получават детайлна
информация относно планирането и управлението на устойчивата мобилност в
градските и крайградските зони. През 2015 г. Община Русе получи безвъзмездна
консултантска помощ от експертите по проекта при разработката на План за
устойчива градска мобилност. Планът за устойчива градска мобилност е приет от
Общински съвет - Русе през 2016 г.;
 Изграждане на система за георефериране - през 2013 г. е разработена
геомаркетингова система с геореферирани статистически данни, включваща
информация за всички проекти на Община Русе (минали, текущи и бъдещи -
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заложени в Общинския план за развитие и ИПГВР). През 2015 г. е текущо
актуализирана базата с данни за проектите на Община Русе;
 Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020 –
проектът е изпълнин с финансова подкрепа по ОП „Регионално развитие“ 2007 2013 г. и в резултат са изготвени 30 инвестиционни проекта в следните сфери:
градска среда, образователна, културна и социална инфраструктура. Голяма част от
тях са включени в основния и резервен списък с проектни предложения в
Инвестиционната програма на Община Русе, с които се кандидатства по
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в
растеж“ 2014 - 2020 г. Проектът приключи през месец януари 2016 г.;
 „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация“ - проектът
приключи през 2015 г. и се изпълни с финансовата подкрепа на ОП
„Административен капацитет 2007 - 2013“, като експерти от Община Русе са участват
в езикови курсове по английски език, обучения по „меки умения“, както и в
обучения по програмите на Института по публична администрация.
Специфична цел 1.1.2 Подобряване на административното обслужване на
гражданите и бизнеса
 През 2016 г. с одобреното проектно предложение на Община Русе стартира
реализацията на проект „Eфективно функциониране на Областен информационен
център – Русе” (ОИЦ - Русе), финансиран от Оперативна програма „Добро
управление 2014 - 2020” със срок за изпълнение до 31.12.2018 г. Осигуряването на
функциониращ Областен информационен център в област Русе има за цел да
повиши информираността на гражданите относно възможностите за финансиране,
които Европейският съюз предоставя през програмен период 2014 - 2020. Проектът
се явява надграждащ на проект „Областен информационен център – Русе“,
изпълняван по ОП „Техническа помощ“, финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие. През изминалата година ОИЦ - Русе проведе: 50
информационни събития, в които участваха над 1 353 потенциални бенефициенти,
представители на различни сектори - публичен, частен, граждански, като акцент е
поставен върху популяризирането на обявени за кандидатстване процедури или
предстоящи за стартиране процедури за кандидатстване с публикувани проект за
Условия за кандидатстване, за да се предостави повече време на потенциалните
кандидати за подготовка на проекта им. ОИЦ - Русе участва в една национална
инициатива на Мрежата от областни информационни центрове. Посетителите за
2016 г. наброяват 939 души;
 Цифровизация на стари семейни регистри и цифровизация на регистри по
гражданско състояние (актове за раждане, брак и смърт) - заснети и въведени в
специализирания програмен продукт са 55 500 акта по гражданско състояние;
 Ремонт и оборудване на архивни помещения - извършен е ремонт на архивни
помещения в сутерен на сграда на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ №6,
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включващ: частично изкърпване на мазилки и шпакловки по стени, цялостно
боядисване с латекс по стени и тавани, доставка и монтаж на нови лампи, ключове,
контакти и оборудване;
 Въвеждане на система за плащания по електронен път към Дирекция „Местни
данъци и такси“ - на 24.10.2016 г. е сключен договор за обслужване на плащания с
банкови карти при осъществяване на плащания през виртуален ПОС между Община
Русе и „Инвестбанк“ АД. С договора са уредени взаимоотношенията между банката
и
Общината
при
приемането,
обработването
и
извършването
на
дистанционни/безналични плащания в полза на Общината по събиране на приходи
от данъци, такси и услуги от задължени лица. Към момента се тества работата на
системата от страна на банката и софтуерната фирма, обслужваща програмния
продукт на Дирекция „Местни данъци и такси“, след което ще заработи системата в
реална среда.
Приоритет 1.2 Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на
предприятията в Общината
Специфична цел 1.2.1 Насърчаване на трансфера на технологии и развитието на
клъстери чрез стимулиране на партньорства между научните институции, публичния
и частния сектор


През 2016 г. Община Русе се включи като член на Български речен клъстер
„Дунав“. Сдружението е учредено по инициатива на Русенски университет „Ангел
Кънчев“ и има за предмет на дейност насърчаване, подпомагане и развитие на
сътрудничество между всички браншове в речната индустрия за създаване на
благоприятни
условия
за
развитието
й,
повишаване
на
нейната
конкурентоспособност на национално и международно равнище;
 Община Русе се включи като асоцииран партньор в два проекта на Русенския
университет, с които се кандидатства за финансиране по ОП „НОИР 2014-2020“.
Проектите са за изграждане и развитие на „Център за компетентности по
информатика и информационни и комуникационни технологии“ и „Център за
компетентност за анализ и синтез на технологична структура за електро-мобилност
и интелигентен еко-транспорт“.
Специфична цел 1.2.2 Привличане на инвестиции и насърчаване диверсификацията
на икономическите дейности в малките населени места
 Разработване и изпълнение на Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг - в
изпълнение на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно
независима“ е разработена и се изпълнява Стратегия за инвестиционен и сити
маркетинг на Община Русе за периода 2014-2020 г. Мерките са насочени към
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повишаване на обема на преките чуждестранни и местните инвестиции, както и
свързаното с това подобряване на инвестиционния и бизнес климат в Община Русе.
Специфична цел 1.2.3 Насърчаване развитието на високотехнологично, екологично и
пазарно ориентирано селско и горско стопанство
 Изграждане на стокова борса за първична земеделска продукция - открит е
първият по рода си „Фермерски пазар“ в Русе на територията на Централния пазар.
Инициативата е на Община Русе и „Общински пазари“ ЕООД. Целта на този проект е
да допълни обхвата на стоките, които се предлагат на пазара, както и да привлекат
допълнителни клиенти за търговското тържище. През 2016 г. на площ от 900 кв.м., е
изградена нова модерна сграда за търговия, включваща общо 40 нови търговски
обекта, като всичко е направено по съвременни строителни технологии. „Общински
пазари“ ЕООД е инвестирало общо 440 000 лева собствени средства за изграждане
на новата сграда;
 Залесяване на неземеделски земи – залесяванията в горски територии собственост на Община Русе са предвидени за 10-годишен период в
Горскостопански план, като за периода на действие на плана са предвидени за
залесяване общо 62,5 хка. През 2016 г. в ОП „Управление на общински имоти“ - Русе
не са постъпвали данни за извършени залесявания от двете държавни стопанства, на
които е поверено управлението, стопанисването, защитата на общинските горски
територии.
Приоритет 1.3 Насърчаване на туризма като ключов сектор за икономическото и
социално развитие на региона
Благодарение на инвестициите на Община Русе в инфраструктурата на града и в
нови музейни експозиции, за поредна година се наблюдава ръст в посещаемостта на
обектите на Регионален исторически музей - Русе, като през 2016 г. 82 092 туристи са
посетили експозициите му. Най-голям брой посетители отново отчита Екомузей с
аквариум – 20 650 човека. Сред лидерите по посещаемост се нареждат също
Исторически музей на пл. „Батенберг“ 3, Пантеон на възрожденците и Къща музей
„Баба Тонка“.
Засилен интерес през изминалата година отчита и единствената музейна
експозицията на открито, разположена в градско пространство „Сексагинта Приста“.
През нея са преминали 5 438 човека или с 1 900 повече в сравнение с 2015 г.
Увеличението на туристопотока към Римската крепост се дължи на успешния
мениджмънт и доброто промотиране на обекта, като се очаква няколко туристически
фирми да включат крепостта в туристическите си маршрути.
Ръст на посещаемостта бележат както българските, така и чуждестранните
туристи, пристигащи основно като организирани групи. През 2016 г. през експозициите
на Регионалния исторически музей са преминали 16 144 чужденци (или с 2 635 души
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повече в сравнение с 2015 г.) предимно от Великобритания, Германия, Франция,
Япония, Турция, Испания, Италия, Швейцария, Австрия, Полша, Чехия, Русия, САЩ и
Гърция. Регистрирани са посетители и от Холандия, Австралия, Мексико, Чили, Израел,
Саудитска Арабия.
През 2016 г. град Русе спечели онлайн гласуването в категорията „Културноисторически туризъм“ в първите Годишни награди, организирани от Министерството
на туризма. Вотът на платформата www.tourismawards.bg определи първите места във
всяка една от категориите. Община Русе спечели отличието „Община на 2016 година за
културно-исторически туризъм“.
Специфична цел 1.3.1 Опазване и развитие на туристическия потенциал на региона
 Реализация на проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски
туристически ансамбъл” (Регионален исторически музей, Регионална Библиотека
„Любен Каравелов” и Природонаучен музей) – проектът приключи успешно, като е
извършено доизграждане и обновяване на Историческия музей и Екомузея;
 Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и
обособяването ѝ като зона за обществен отдих - изготвен е инвестиционен
технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект
„Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Не е
реализиран през 2016 г.;
 Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица
на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, включително
реконструкция на бул. „Придунавски“ в участъка от бул. „Цар Фердинанд“ до
Речна гара - изготвен е инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение
за строеж в рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за
програмен период 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007-2013. Обектът е включен в инвестиционна програма на Община Русе
по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на
зони за обществен отдих“. Предстои да започне изпълнението му през 2017 г.;
 Учредяване на ежегоден Фестивал на ледените скулптури – през 2016 г. в Русе се
проведе за трета поредна година Фестивал на ледените скулптури. Темата на „Русе
Айс Фест 2016“ е „Ледена приказка“ с мотиви от „Замръзналото кралство“. За да
запази за по-дълго време от разтопяване ледените статуи, Община Русе закупи за 70
000 лв. специална шатра с размери 12 на 12 метра и вместимост 500 куб. метра, с
което леден фестивал на закрито се случва за първи път не само в България, а и на
Балканите.
Специфична цел 1.3.2 Популяризиране на местния туристически потенциал
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 Реализиране на проект „Реки на времето“ - проектът се изпълни в подкрепа за
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите и
приключи успешно през август 2014 г. За гарантиране на устойчивостта на проекта
през 2016 г. е извършено промотиране на дестинацията на следните туристически
изложения: Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София /1113 февруари 2016 г./; Международно туристическо изложение „Културен туризъм“,
гр. В.Търново /14-17 април 2016 г./; Международна туристическа борса ТТР:
Букурещ“ /25-28 февруари 2016 г./; Девето международно
изложение Черноморски туристически форум /13-15 октомври 2016 г./ в гр. Варна;
 Проведени са информационни кампании чрез съвременни средства за информация,
участия в специализирани изложения и журналистически турове; участия в
туристически борси и изложения – в рекламни каталози, пътеводители, списания и
брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид кампании и
мероприятия както следва:
o Списание „Вагабонд“ – англоезично списание, броеве за месеците
април, май и юни;
o Участия във вестник „Движение“, издаван в тираж 2 х 50 000 бр. през
месец април и през месец май (разпространява се и в столичното
метро);
o Пътен атлас „Домино Лукс“ - участие с пълноцветна страница;
o Туристически пътеводител Домино на английски език - участие със
самостоятелна цветна страница;
o Пътеводител Hidden Gems in Bulgaria за насърчаване на вътрешния
туризъм на английски език „50 места, които да посетите през 2015 и 2016
година“. Този пътеводител се издава от електронния портал Peika.bg;
o Участие в двуезично русенско културно-туристическо издание Ruse for
Guests (разпространява се безплатно);
o Участие на външна реклама на оградата на Посолството на България в
град Париж, Франция.
 Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, гр. София – 1113.02.2016 г.
Община Русе участва, съвместно с Регионален исторически музей – Русе, с
работно място на националния щанд на Министерството на туризма. Профилът на
изложителите от страната и чужбина включи 350 компании (в това число 20 чужди
национални бордове), туроператорски фирми и агенции; хотели и хотелски вериги,
ресторанти; балнеолечебни курорти и спа центрове; транспортни агенции; общини и
туристически центрове; национални туристически организации и асоциации;
специализирани организации и школи за детски туризъм; културен, винен, голф
туризъм; софтуерни компании; фирми за хотелско оборудване и други свързани с
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туристическия бизнес. Осъществени са контакти с около 45 представители на
туристическия бранш и са раздадени 1 200 бр. рекламни материали.
 Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, 14-17 април
2016 г., гр. Велико Търново
Изложението е едно от най-големите и значими в страната и се организира от
„Царевград Търнов“ ЕООД с официалната подкрепа на Министерство на туризма.
Община Русе участва с щанд на площ от 8 кв. м., построен и аранжиран със собствено
експозиционно оборудване, разположен в непосредствена близост до
информационния щанд на Министерство на туризма и Столична община.
На Форума Община Русе презентира активно международното туристическо
изложение „Уикенд туризъм“, Русенски карнавал, както и рекламни материали по
проект за устойчивост „Реки на времето“. Представителите на Община Русе
осъществяват 60 бр. контакти с представители на туристическия бранш, занаятчии и
общински администрации и са раздадени 1 600 бр. рекламни материали. Участието бе
и в изпълнение на устойчивост по проект „Реки на времето“.
 Международна туристическа борса - ТТР „Букурещ”, 25-28 февруари 2016 г.
Община Русе участва в изложението с работно място на информационния щанд
на Министерството на туризма на Република България, организиран от Министерство
на туризма. Раздадени са 1 300 бр. рекламни материали, осъществени са 40 бр.
контакти. Участието е и в изпълнение на устойчивост по проект „Реки на времето“.
 Международна туристическа борса - UTAZAS, Будапеща, Унгария, 03-06 март
2016 г.
Община Русе участва в изложението с работно място на информационния щанд
на България, организиран от Министерство на туризма. Раздадени са над 1 000 бр.
рекламни материали, осъществени са 47 бр. контакти с туроператори и представители
на туристическия бранш, проведени са разговори с представители на унгарски
културни институции, взели участие в туристическо изложение „Уикенд туризъм“.
 Международна туристическа борса - ITB Берлин, Германия, 09-13 март 2016 г.
Община Русе участва с работно място на националния щанд, организиран от
Министерството на туризма. По време на изложението са осъществени 52 бр. контакти
с представители на туристическия бизнес, раздадени са 1 400 бр. рекламни материали,
презентирани са възможностите за туризъм и материалите, издавани по Програмата за
развитие на туризма. Взето е участие в събития от съпътстващата програма на ITB Berlin
- официална пресконференция на България, Дунавски салон и B2B срещи,
организирани от Центъра за подпомагане на малки и средни предприятия. Рекламноинформационните материали за Русе са предоставени на търговското аташе на
България във Франкфурт на Майн. След приключването на изложението останалите
материали са предоставени за ползване с представителна цел на Посолството на
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Република България в Германия. По време на изложението на работния деск на
Община Русе е излъчван имиджовия видеоклип „Русе – град на свободния дух“.
 Звено „Туризъм“ съдейства за популяризиране сред туристическия бранш на
събития, реализирани от и с подкрепата на Община Русе като „Мартенски музикални
дни“, Арт салон „Любов и вино“, „Пролетен арт салон“, „Ретро парад“, „Брейк денс
фестивал“, „Фестивал на пясъчните фигури“, „Дни на Канети“, „Национална Джаз
среща“, „Фестивал на ледените фигури“, Световна купа по спортни танци,
Европейско първенство по борба и др. Община Русе взема редица участия в работни
срещи и други инициативи с представители на администрацията, бизнеса,
туристическия бранш и други свързани с тях организации за популяризиране и
представяне на възможностите за туризъм в Община Русе. Проведени са Втора
национална конференция по културен и религиозен туризъм „България с водеща
роля в световното антично наследство“ - 29-30 март 2016 г. в гр. София; Девето
международно изложение - Черноморски туристически форум - 13-15 октомври
2016 г.; Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм гр. София - 29-30 ноември 2016 г.;
 Провеждане на туристическо изложение „Уикенд туризъм“ - 12, 13 и 14 май 2016 г.
- осъществена Фестивална програма: туристически анимации в градска среда на
открито; Дискусионна програма; Презентиране на нов туристически продукт „Винен
туризъм“ и кухня; 69 щанда на туроператори, тур. фирми в сферата на туризма и
общински администрации; Представяне на 35 занаята, 20 бр. публикации в
регионални медии; 300 участници - занаятчии, различни представени атракции,
концертни прояви, уличен театър, кулинарни презентации на местна и
чуждестранна кухня; презентиране на възможности за винен туризъм.
Министерство на туризма предоставя държавна субсидия в размер на 19 944 лв.
в Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Девети фестивал на туристическата
анимация 12,13, и 14 май 2016 г.
 „Русенски карнавал“ - през 2016 г. събитието се проведе на 4 сцени с различни
концертни прояви за малките деца, с включени участия от училища, детски градини,
Мажоретен състав при Общински Младежки Дом и специалното участие на дует
Ритон и Калин Вельов, чуждестранни бразилски танцьори, музиканти и гости на
представлението. Проведе се и фотоконкурс за „Най-щура снимка“, както и конкурс
за маска и костюм. За събитието са направени 22 бр. публикации в регионални и
местни медии;
 Конкурс „Дунавски Лимес“ - Годишни награди на Община Русе в сферата на
туризма 2016 г. с 51 участници и 48 бр. раздадени награди от конкурса: 14 бр.
плакети, 14 бр. медали, 23 бр. грамоти на туроператори, тур. агенти, хотели и
ресторанти на територията на Община Русe. Целта на събитието е да стимулира
местния туристически бизнес чрез насърчаване на добрите практики, създаване на
предпоставки за инициативност и добра конкурентна среда;
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 Фотоконкурс „Запази духа на Русе“, проведен в две направления - художествена
фотография с награден фонд 1 000 лв. и репортажни снимки. Наградата в
направление „Репортажна фотография“ се присъди от Дружеството на журналистите
в Русе към Съюза на българските журналисти и участие взеха 65 участници с 250 бр.
снимки.
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
Стратегическата цел е насочена към преодоляване на различията в социалната
сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за
развитие и реализация на човешкия капитал. Приоритетните дейности са ориентирани
към разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на по-голяма
гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на труда; създаване
на условия за заетост, гарантираща социално включване; изграждане на адекватна
инфраструктура за образование и здравеопазване, спортна и културна инфраструктура;
осигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на социалното
включване.
Стратегията е насочена и към утвърждаването на културата като ресурс за
устойчиво обновяване и развитие на градски пространства, икономически, културни и
обществени сектори като инструмент за приобщаване и сътрудничество в регионален,
национален, трансграничен и транснационален мащаб - средство за разгръщане на
творчески потенциал на местните общности, което от своя страна ще гарантира висок
стандарт, нова добавена стойност и качество на живот.
Общо инвестираните средства през 2016 г. за изпълнението на Стратегическа
цел 2 са в размер на 19 779 883.63 лв.;
Приоритет 2.1 Подобряване на достъпа до образователни, здравни и социални услуги
и развитие на спорта и младежките дейности
Специфична цел 2.1.1 Насърчаване на трудовата заетост чрез координация между
образователната система и трудовия пазар
 Реализиране на проект „Съчетаване на учебните програми с изискванията на
работодателите“ (СЪПОРТ) - проектът се изпълни успешно от Русенския университет
в партньорство с Община Русе и още 7 партньора от публичния и частния сектор. В
резултат, бяха актуализирани учебните програми на Факултет „Бизнес и
мениджмънт“ в направленията „Публична администрация“ и „Политически науки“.
Подписано е Споразумение за сътрудничество между двете институции, като
Община Русе осигурява на студентите възможност за практика и провеждане на
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студентски стажове. Целта е осигуряване на необходимата професионална
квалификация и практически умения на студентите в реална работна среда. С цел
оптимизиране на утвърдената вече практика, Община Русе осигурява устойчивост на
този проект като утвърди Правила за провеждане на задължителни и доброволни
студентски стажове в Общинска администрация;
 През 2016 г. Община Русе се включи в изпълнението на проекта на МОН по ОП
„НОИР 2014-2020“ - Студентски практики, като предоставя възможност за
провеждане на стажове в реална работна среда. Целта е подобряване качеството на
образованието чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически
опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища
в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Специфична цел 2.1.2 Осигуряване на висококачествени образователни услуги за
населението
 Реализиране на проект „Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства в три основни училища на територията на гр. Русе“ проектът приключи през 2014 г., като са изготвени инвестиционни технически
проекти и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект „Интегриран
подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на
територията на общини от Област Русе“. Проведени са процедури за изпълнители на
СМР, строителен надзор и други дейности;
 Реализиране на проект „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 проекта в ЦДГ
„Червената шапчица“, ЦДГ „Звездица“ и ОДЗ „Снежанка“ с подкрепа на
Европейското икономическо пространство са изпълнени строително-монтажни
работи през 2015 г. През 2016 г. са организирани посещения на децата в различни
културни прояви и събития. Проведени са работни срещи с партньорите по проекта
по време на работно посещение в Кралство Норвегия;
 Ремонт на ПМГ „Баба Тонка“, в т.ч. изграждане на спортни площадки и
озеленяване в прилежащите дворни пространства - изготвен е инвестиционен
технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект
„Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. През 2016 г.
е изготвено и подадено проектно предложение за финансиране по ОПРР. Изготвени
са документации за избор на изпълнители за изпълнение на СМР и строителен
надзор; същите са обявени в АОП. В момента се процедират обществените поръчки
за избор на изпълнители за строителство и надзор;
 Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, в т.ч. изграждане на спортна площадка и
озеленяване в прилежащите дворни пространства - изготвен е инвестиционен
технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект
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„Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. През 2016 г.
е изготвено и подадено проектно предложение за финансиране по ОПРР. Изготвени
са документации за избор на изпълнители за изпълнение на СМР и строителен
надзор; същите са обявени в АОП. В момента се процедират обществените поръчки
за избор на изпълнители за строителство и надзор;
Основен ремонт на ОУ „Любен Каравелов“ - изготвен е инвестиционен технически
проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект „Техническа помощ
в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020“, финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Не е реализиран през 2016
г. Търси се финансиране;
Основен ремонт на ОУ „Иван Вазов“ и прилежащото му дворно пространство с
внедряване на мерки за енергийна ефективност - изготвен е инвестиционен
технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект
„Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Не е
реализиран през 2016 г. Търси се финансиране;
Основен ремонт на ОУ „Отец Паисий“ и прилежащото дворно пространство изготвен е инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение за строеж в
рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен
период 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013. Не е реализиран през 2016 г. Търси се финансиране;
Основен ремонт на ОУ „Олимпи Панов“, в т.ч. прилежащото дворно пространство изготвен е инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение за строеж в
рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен
период 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013. Не е реализиран през 2016 г. Търси се финансиране;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе - Изготвено е обследване за енергийна ефективност на
сградата;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
АГ „Гео Милев“ - през 2016 г. по проект „Красива България“ е подменена дограмата,
ремонтиран е покрива и са боядисани фасадите;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
общежитие за средношколци, гр. Русе, бул. „Липник“ №117 - има изготвено
енергийно обследване за сградата за внедряване на мерки за енергийна
ефективност, които към настоящия момент не са изпълнени. През 2016 г. сградата е
отдадена на частно лице, което извършва ремонтни работи по нея;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
СОУ „Васил Левски“, гр. Русе - Изготвено е обследване за енергийна ефективност на
сградата;
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 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе - извършен е монтаж на нова водна отоплителна
инсталация, затворена с възможност за регулиране в сградата;
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“, гр. Русе - Изпълнени са мерки за
енергийна ефективност по проект „Мерки за повишаване на енергийната
ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“.
Дейностите, които са реализирани са:
1) изграждане на нова вътрешна отоплителна инсталация с 3 самостоятелни
клона;
2) подмяна на отоплителни тела;
3) монтаж на индивидуални терморегулиращи вентили;
4) подмяна на абонатната станция и монтаж на хидравличен модул за
независимо захранване на отделните клонове на вътрешната отоплителна
инсталация;
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ОУ „Христо Смирненски“, гр. Русе, кв. Долапите - Изготвено е обследване за
енергийна ефективност на сградата;
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. „Българска морава“ №6 - Изготвено е обследване
за енергийна ефективност на сградата;
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ 4 - извършен е монтаж на
нова отоплителна инсталация, затворена с регулиране по блокове на сградата и нов
втори газов котел;
 Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 1 и 2 в ж. к. „Родина“ 1 и разширение изготвен е инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение за строеж в
рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен
период 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013. През 2016 г. е изготвено и подадено проектно предложение за
финансиране по ОПРР. Изготвени са документации за избор на изпълнители за
изпълнение на СМР и строителен надзор; същите са обявени в АОП. В момента се
процедират обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и
надзор;
 Основен ремонт на ЦДГ „Русалка“ 1 и 2 в ж.к. „Родина“ 1 и прилежащото дворно
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност - изготвен е
инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на
проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 20142020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. През
2016 г. е изготвено и подадено проектно предложение за финансиране по ОПРР.
Изготвени са документации за избор на изпълнители за изпълнение на СМР и
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строителен надзор; същите са обявени в АОП. В момента се процедират
обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и надзор;
Изграждане на детска градина в кв. 103 на централната градска част - изготвен е
инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на
проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 20142020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Не е
реализиран през 2016 г. Търси се финансиране;
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Чучулига“ в гр. Русе изпълнени са мерки за енергийна ефективност във филиала, намиращ се на ул.
„Иглика“ №2;
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ в гр. Русе изпълнени са мерки за енергийна ефективност във филиала, намиращ се на ул.
„Червен“ №5;
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОДЗ „Райна Княгиня“ в гр.
Русе - Изготвен инвестиционен технически проект ,одобрено е детското заведение
на първи етап от НДЕФ, предстои внасяне на ИТП за финансиране;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ОДЗ „Синчец“, гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ №10 – Изготвено е обследване за енергийна
ефективност на сградата;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ЦДГ „Пролет“, гр. Русе, ул. „Котовск“ - Изготвено е обследване за енергийна
ефективност на сградата;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
„Незабравка“ 2, ул. „Българска морава“ 7А - извършен е монтаж на нова водна
отоплителна инсталация, затворена с регулиране чрез смесителен кръг и
термостатни радиаторни вентили;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ЦДГ „Детелина“ 1А крило, гр. Русе, ул. „Рига“ 36 - Изготвено е обследване за
енергийна ефективност на сградата;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ЦДГ „Детелина“ 1Б крило, гр. Русе, ул. „Рига“ 36 - Изготвено е обследване за
енергийна ефективност на сградата;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ЦДГ „Чучулига“ 2 , ул. „Иглика“ №2 - изпълнени са мерки за енергийна ефективност
по проект финансиран от НДЕФ и съфинансиране от Община Русе;
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ЦДГ „Радост“, ул. „Червен“ 5 включително с детска ясла 1 - изпълнени са мерки за
енергийна ефективност по проект финансиран от НДЕФ и съфинансиране от Община
Русе;
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 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ЦДГ „Ралица“, гр. Русе, ул. „Искър“ №41 - извършен е ремонт и преустройство на
детската градина;
 Осигуряване на стипендии, призове и награди на ученици със значими
постижения в областта на науката, изкуствата и спорта - с решение на Общински
съвет е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016
г., за насърчаване на творческите заложби и потребности чрез еднократно
финансово подпомагане или предоставяне на годишна стипендия. През 2016 г. общо
двеста и шест възпитаници на 11 общински и 6 държавни училища са получили
допълнително материално стимулиране на стойност 15 950 лв. Средствата са от
предвидените в бюджета на Община Русе за подпомагане на деца с изявени дарби.
Финансовите стимули са за призови класирания от конкурси в областта на културата,
изкуството, науката и спорта - общински и регионални етапи, от национални
олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт,
ученически игри и други;
 Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“ - за да утвърди ролята на
учителите като будители в съвременното общество, за трета поредна година, в
навечерието на 1-и ноември – Деня на народните будители, Фондация „Русе – град
на свободния дух“ проведе конкурс за присъждане на званието „Посланик на
свободния дух в моето училище“. В рамките на конкурса бяха получени видео
номинации за 18 учители от 10 училища в Русе. Петима от номинираните
преподаватели бяха отличени от журито със статуетка, таблет и титлата „Посланик на
свободния дух“.
Специфична цел 2.1.3 Осигуряване на висококачествени здравни услуги за
населението
 В Община Русе се поддържа и функционира автоматизирана електронна система
ПП „Сладко бебе“ за управление и контрол на задълженията и заплащането на
месечните такси в детските ясли. При заплащане на таксите в съответната детска
ясла, родителите получават електронни приходни квитанции. Целта на
внедряването на автоматизираната система е създаване на условия за по-бързо и
качествено обслужване на родителите при заплащане на таксите в детското
заведение;
 Функционира разкритата амбулатория за първична медицинска помощ на
територията на кварталите ДЗС и Образцов чифлик - назначено е медицинско лице,
което осигурява предоставянето на медицински услуги за населението на
кварталите „ДЗС“ и „Образцов чифлик“. Медицинските услуги на разкритата
Амбулатория са ползвали 1 400 лица, като голяма част от тях са били с хипертонична
болест, кардиологични заболявания, атеросклероза, диабет, респираторни
заболявания и др. Средствата за издръжка и оборудване на Амбулаторията са за
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сметка на общинския бюджет - направление „Здравеопазване“. Ежегодно Община
Русе сключва договорни отношения с лечебно заведение – изпълнител;
 Реализиране на проект „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен
център – Русе“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 20072013 г.,приключен през 2014 г. На 04.07.2014 г. е проведена официална церемония
по откриване на обекта. За решаване на проблемите с липсата на съвременна
апаратура за лъчетерапия е закупена високотехнологична медицинска апаратура от
най-висок клас за 4 626 375 лв. Тя включва медицински дигитален линеен ускорител
от най-ново поколение; компютърен томограф със софтуер за симулация на
лъчелечението; дозиметрична апаратура, неразделна част от линейния ускорител,
необходима за привеждане медицинската лъчелечебна уредба в клиничен режим;
устройства за имобилизация на пациентите – за позициониране по време на
сеансите за лъчелечение с цел максимална точност; рентгенов апарат за
повърхностна терапия;
 Реализиране на програма „Асистирана репродукция” - финансово са подпомогнати
27 двойки с репродуктивни проблеми; от тях 19 двойки са представили финансовоотчетни документи за действително проведени процедури. Седем са уведомили
общинска администрация за отлагане на процедурите по медицински показания и
една е уведомила, че не може да се възползва от предоставена възможност поради
настъпила бременност по естествен път. Четири от двойките са с положителен
резултат, а 15 са с отрицателен;
 Провеждане на профилактични прегледи и лечение на деца с гръбначни
заболявания в Община Русе - през отчетния период са проведени два скрининга
през месец февруари и месец септември 2016 г. Представени са списъци на
обхванатите ученици от съответното училище, подписани и подпечатани от
директорите. Общият брой на обхванатите ученици от Община Русе в проведения
през месец февруари 2016 скриниг е 5 045. По данни на изпълнителя броя на децата
с отклонения от правилната стойка /пресколиози, сколиози 1 степен и кифози/ са
685, което е 13,57 % от прегледаните деца на възраст от 1 до 4 клас.
Общият брой на обхванатите ученици от Община Русе в проведения през месец
септември 2016 скрининг е 5000. По данни на изпълнителя броя на децата с
отклонения от правилната стойка /пресколиози, сколиози 1 степен и кифози/ са 600,
което е 12,00 % от прегледаните деца на възраст от 1 до 4 клас. Общият брой на
включените в групи за изправителна гимнастика е 80 деца. Към отчетната
документация са приложени списъци на децата включени и провели изправителната
гимнастика.
Провеждане на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици в
Община Русе - обхванати са всички спортуващи деца и ученици от Община Русе, с
цел намаляване риска от претоварване с физически упражнения и спорт. През 2016
г. са извършени 206 броя начални медицински прегледи, 2879 броя периодични
медицински прегледи /с и без биохимия/ и 8 769 предсъстезателни медицински
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прегледи на спортуващи деца и ученици в Община Русе. През 2016 г продължава
целогодишно и ежедневно медицинско осигуряване на спортуващите деца и
ученици в спортните комплекси: „Локомотив“, „Дунав“ и „Ялта“.
От представените ежемесечни отчети за изпълнените дейности по
медицинското осигуряване на спортуващите деца и ученици в СК „Ялта“, СК
„Дунав“ и СК „Локомотив“ е видно следното:
 В СК „Дунав“ ежедневно 545 деца и ученици участват в организирани спортносъстезателни дейности по следните видове спорт, както следва: бокс - 40 ,
баскетбол - 150, стрелба с лък - 15, карате - 15, волейбол - 70, джудо - 30,
фехтовка - 25 и футбол - 200. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат
средно по 35 деца, като общият брой на прегледаните за целия период е 287
деца.
 В СК „Локомотив“ ежедневно 270 деца и ученици участват в организирани
спортно-състезателни дейности по следните видове спорт, както следва:
акробатика - 50, скокове на батут - 50, борба - 100, тенис на корт - 30, спортна
гимнастика - 40. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно по 38
деца, като общия брой на прегледаните за целия период е 306 деца.
 В СК „Ялта“ ежедневно 620 деца и ученици участват в организирани спортносъстезателни дейности по следните видове спорт, както следва: художествена
гимнастика - 140, вдигане на тежести - 50, лека атлетика 120, карате - 30,
бадминтон - 100, футбол - 100, спортна гимнастика - 50 и тенис на маса - 50.
Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно по 15 деца, като общия
брой на прегледаните за целия период е 127 деца;
 Преустройство на бивш обект „Ескулап“ (ж. к. „Родина 1“) за нуждите на
Комплексен онкологичен център Русе - обектът е отремонтиран през 2014 г.
Разкритото отделение за палиативни грижи. Средствата са от бюджета на КОЦ
Русе;
Ремонтни дейности на сградите на Детска ясла № 4 - преасфалтиране на част от
дворното пространство и укрепване на сградата и подмяна на тротоарни плочки;
Детска ясла № 6 - подмяна на подова настилка в помещенията на детското
заведение; Детска ясла № 5 - подмяна на част от дограмата в 4 група, ВиК
инсталация, обновено санитарното помещение и подменени електрическите табла и
Детска ясла № 9 - подмяна на дограма на втори етаж на сградата и подмяна на ел.
табла на четирите яслени групи;
Закупено оборудване за приготвяне на храна в Детска млечна кухня, включващо
електрически пекарни и професионален електрически тиган;
Обзавеждане и оборудване на детските ясли - закупени са фризер, щори
прахосмукачка, кантари; климатици за десет детски ясли и 8 броя за Детска млечна
кухня. В три ясли са изградени пожароизвестителни системи.
Изграждане на детска ясла в кв. 767, жк „Родина 3“ - има изработен и одобрен
технически инвестиционен проект за обекта по проект „Техническа помощ в
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подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 – 2020“. Не е реализиран през
2016 г. Търси се финансиране;
 Ремонт и оборудване на помещения в сградата на ДМСГД - Русе за разкриване на
две нови яслени групи към Детска ясла №6 - извършен е ремонт и преустройство на
част от ДМСГД и са открити две яслени групи. Осигурена е достъпна среда –
асансьор. Изпълнен с финансиране по Проект „Интегриран подход на Община Русе
за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на община от Област
Русе“.
Специфична цел 2.1.4 Осигуряване на висококачествени социални услуги за
населението
 „Изграждане на социално жилище за настаняване на лица от малцинствени групи
от населението в кв. 767, ж.к. „Родина“ 3 - изграждане на социални жилища за
настаняване на социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на
жилищно настаняване на Общината в кв. 767, ж.к. „Родина“ 3. Изготвен е
инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на
проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 20142020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.
Проектът е включен в одобрената инвестиционна програма на Община Русе за
финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“;
 „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно
Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и
семейства“ - изготвен е инвестиционен технически проект в рамките на проект
„Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Проектът е
включен в одобрената инвестиционна програма на Община Русе за финансиране по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“;
 Изграждане на дневен център за стари хора с възможност за развитие и на
читалищна дейност - изготвен е инвестиционен технически проект и е издадено
Разрешение за строеж в рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на
Община Русе за програмен период 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013;
 Реализиране на проект „Нови възможности за грижа“, по процедура „Нови
алтернативи“ - изпълнени са поетите ангажименти в Управленската програма за
администриране на проект по който е предоставяна социалната услуга „Личен
асистент“ на деца и лица с увреждания. За периода на реализиране на проекта от
24.03.2015 г. до 17.03.2016 г., като лични асистенти са работили 132 лица, а като
медицински сестри са работили 16 лица. Социалната услуга „Личен асистент” беше
предоставяна в домовете на 136 потребители, чрез 132 назначени на трудови
договори лични асистенти и 16 медицински сестри, които осигуриха медицинска
грижа на 40 потребители. Изготвени са 6 бр. технически и финансови отчети за
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дейността и необходимата документация за дейността по проекта. Средствата, в
размер на 452328,19 лв. са верифицирани от УО;
От 16.12.2015 г. се реализира проект „Независим живот в Звено за услуги в
домашна среда – Русе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“. Срокът за изпълнение на договора
е 21 месеца (16.12.2015 - 16.10.2017). В период от 18 месеца – от 16.05.2016 г. до
16.10.2017 г. потребителите на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”
получават почасови социални услуги. Потребители на услугите са лица с трайни
увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са
в пълна или частична невъзможност да се самообслужват. Общият брой
потребители, които ползват интегрирани здравно-социални услуги е 303 лица, в т.ч.
58 деца. Назначени са като лични асистенти 120 лица и 21 лица като домашни
помощници. Назначени са 2-ма психолози, 2 медицински сестри и 3-ма
рехабилитатори. От м. юни се предоставя
медицинска, рехабитационна и
психологична помощ и подкрепа на 49 нуждаещи се лица;
Предоставени са качествени услуги в Дом за стари хора „Възраждане“;
Дом за възрастни с деменция „Приста“ - официално открит изградения нов корпус.
Подобрени са условията и е да дадена възможност да се настанят 20 лица от
капацитета на услугата в новоизградената база;
Предоставени са качествени услуги в Дом за възрастни хора с физически
увреждания „Милосърдие“.

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от
потребителите в следните центрове:
o Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа (заместваща семейна грижа
за деца с увреждания);
o Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства;
o Център за обществена подкрепа;
o Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – РАЛИЗ;
o Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“ – Каритас;
o Дневен център за възрастни хора „Трета възраст“;
o Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми;
o Приют за лица;
o Защитени жилища за младежи - 3 бр.;
o Защитени жилища за възрастни с психични разстройства;
o Защитено жилище за възрастни с тежки психични разстройства вследствие на
зависимости;
o Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства;
o Дневен център за възрастни с психични разстройства в следствие на зависимости;
o Център за работа с деца на улицата към КСУДС Русе;
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Център за настаняване от семеен тип към КСУДС – Русе;
Приют за безнадзорни деца към БЧК;
Център за работа с деца на улицата към БЧК;
Центрове за настаняване от семеен тип (2 бр.);
Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи;
Дневен център за деца с увреждания (седмична грижа);
Център за обществена подкрепа към КСУДС Русе;
Дневен център за младежи с увреждания – Надежда;
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица без подслон и лица в
риск;
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“;
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“;
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Любов“;
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства „Райна
Гатева“;
Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства „Райна Гатева“;

 Домашен социален патронаж - чрез разширяването на дейността в съседните
населени места, от услугата са се възползвали 767 лица;
 Социално предприятие – Обществена трапезария (СПОТ) - за финансиране на
дейностите по предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“,
Община Русе сключи два договора с фонд „Социална закрила“ на Министерство на
труда и социалната политика. Осигурена е топла храна за 99 потребители в периода
01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. От 03.05.2016 г. Община Русе изпълнява заложените до
30.04.2017 г. дейности по подписан договор за реализация на проект „Осигуряване
на топъл обяд в Община Русе“ – 2016 г. по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите
се лица в България, на стойност 101 022,90 лв. Осигурен в този период от време е
топъл обяд на 110 лица от посочените в програмата целеви групи;
 Сдружения на хора с увреждания (8 бр.) - отпуснати са средства за заплащане на
извършени разходи за ел. енергия, отопление, вода, телефони и дейности на
сдруженията на хората с увреждания;
 Осъществяване на ежемесечен контрол на отпуснатите средства от Община Русе и
изготвяне на справки за изразходваните средства за издръжка на Сдружение „Съюз
на пенсионерите 2004“ с 10 пенсионерски клуба и на Сдружение „Българска
асоциация на пенсионерите Русе“ с 13 пенсионерски клуба - отпуснати са средства
за заплащане на извършени разходи за ел. енергия, отопление, вода и дейности на
пенсионерските клубове към сдруженията на хората от третата възраст;
 Кризисен център за жертви на домашно насилие и други форми на експлоатация капацитет 8 места;
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 Център за настаняване от семеен тип за деца с потребност от постоянни
медицински грижи - след приключване на проект „Комплекс от интегрирани
социални услуги за деца от 0 до 3 години на територията на Община Русе“ по
Договор по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за
щастливо бъдеще“ – КОМПОНЕНТ 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги
за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“,
Община Русе осигури финансиране на стойност 35 457,00 лв. Считано от 01.01.2016
г. е разкрита услугата като държавно-делегирана дейност с капацитет 8 места.
Община Русе е осигурила финансиране на стойност 35 457,00 лв.;
 Звено „Майка и бебе“ - след приключване на проект „Комплекс от интегрирани
социални услуги за деца от 0 до 3 години на територията на Община Русе“ по
Договор по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за
щастливо бъдеще“ – КОМПОНЕНТ 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги
за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“,
Община Русе осигури финансиране на стойност 5 779,00 лв. Считано от 01.03.2016 г.
е разкрита услугата като държавно-делегирана дейност с капацитет 4 места;
 Дневен център за деца до 18 години с увреждания - след приключване на проект
„Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години на територията
на Община Русе“ по Договор по схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще“ – КОМПОНЕНТ 2: „Разкриване на
иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на
изоставянето на деца от 0 до 3 години“ Община Русе осигури финансиране на
стойност за Дневен център за деца с увреждания в размер на 17 285,00 лв. Считано
от 01.04.2016 г. е разкрита услугата като държавно-делегирана дейност с капацитет
10 места.;
 Реализиране на проект „Приеми ме 2015“ - към 31.12.2016 г. има 24 утвърдени, от
които 23 професионални и 1 доброволно приемни семейства. При 19 семейства са
настанени деца, а в 5 няма настанени деца. Настанени в периода са 21 деца в
приемни семейства, от които 17 здрави деца и 4 деца с увреждания;
 Изпълнени са поетите ангажименти в Управленската програма за администриране
на проект „Нови възможности за грижа“, по който е предоставяна социалната
услуга „Личен асистент“ на деца и лица с увреждания. За периода на реализиране на
проекта от 24.03.2015 г. до 17.03.2016 г., като лични асистенти са работили 132 лица,
а като медицински сестри са работили 16 лица. Социалната услуга „Личен асистент”
е предоставяна в домовете на 136 потребители чрез 132 назначени на трудови
договори лични асистенти и 16 медицински сестри, които са осигурили медицинска
грижа на 40 потребители. Изготвени са 6 бр. технически и финансови отчети за
дейността и необходимата документация за дейността по проекта. Средствата в
размер на 452328,19 лв. са верифицирани от УО;
 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-
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2.002 „Независим живот“ - срокът за изпълнение на договора е 21 месеца
(16.12.2015 - 16.10.2017). В период от 18 месеца - от 16.05.2016 г. до 16.10.2017 г.
потребителите на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” получават
почасови социални услуги. Потребители на услугите са лица с трайни увреждания, в
това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или
частична невъзможност да се самообслужват. Общият брой потребители, които
ползват интегрирани здравно-социални услуги е 303 лица, в т.ч. 58 деца. Назначени
са като лични асистенти 120 лица и 21 лица като домашни помощници. Назначени
са 2-ма психолози, 2 медицински сестри и 3-ма рехабилитатори. От месец юни се
предоставя медицинска, рехабитационна и психологична помощ и подкрепа на 49
нуждаещи се лица;
 Реализиране на проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на
роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“ - проектът
се реализира по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното
включване на роми и други уязвими групи.
Специфична цел 2.1.5 Развитие на спорта в Общината
 Изграждане на комплекс с многофункционална спортна зала - Община Русе
придоби със средства от Държавния бюджет 100% от собствеността на подземните
гаражи на изградената Спортна зала;
 Разработване на Програма за развитие на детско-юношеския и ученически спорт ежегодно Общински съвет Русе приема Програма „СПОРТ“, като за 2016 г. Общината
е инвестирала в спортни клубове, събития и турнири – 702 000 лв., разпределени,
както следва:
 По раздел І „Ученически масов спорт“ по Програма „Спорт“ 2016 г.: 56 000 лв.
 По раздел ІІ „Състезания под егидата на Община Русе“ по Програма „Спорт“
2016 г.: 25 000 лв.
 По раздел ІІІ „Подпомагане на спортните клубове“ по Програма „Спорт“ 2016 г.:
495 000 лв.
 По раздел ІV „Организиране и провеждане на Международни състезания в град
Русе и подготовка на русенски състезатели за олимпийски игри“: 106 000 лв.,
като за награди изразходваните средства са 10 000 лв.
Броят на регистрираните спортни клубове в Община Русе е 119, а развиваните
спортове в тях са над 80. В спортни клубове са организирани около 20 000 души от
различни възрастови групи.
Спортният календар на Община Русе за 2016 г. включи:





13 международни турнира;
25 национални първенства;
13 ученически олимпиади;
9 любителски прояви.
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Основни спортове с престижни и социални функции за финансово подпомагане от
Община Русе и водещите клубове, които ги развиват за 2016 г. са:






Баскетбол – СКБ „ДУНАВ“;
Футбол – ФК „ДУНАВ – 2010“ и ФК „Марисан“;
Волейбол – СКВ „ДУНАВ“;
Лека атлетика – СЛАК „ДУНАВ“, СЛАК „ЛОКОМОТИВ“;
Бокс – БК-Русе.

 Ремонт и обновяване на сградата на „Зала за борба“ и обслужващи помещения
към Спортен комплекс „Локомотив“ - проектът е завършен, като за изпълнението
му са инвестирани 196 хил. лв. Извършен е и ремонт на залата и обслужващите
помещения;
 Ремонт на сграда за подготовка и почивка на състезателите и метални халета за
лодки в „Гребна база“ в с. Николово - с финансиране от Министерството на
младежта спорта са изпълнени частично строително-монтажните работи по проекта,
като са изпълнени следните дейности: хидро- и топлоизолация на покрив; саниране
на сградата и външна изолация; поставяне на ламинат и теракот; монтиране на
дограма; изграждане на външни цокли;
 Изграждане на осветление на Градския стадион - изготвен е инвестиционен проект.
Издадено е разрешение за строеж. Изпълнява се СМР;
 Обновяване и реконструкция на футболен терен на Градския стадион – Извършено
е кандидатстване към Министерство на спорта за отпускане на средства, които са
одобрени и в момента се извършват ремонтни работи;
 Изграждане на пожароизвестителна система система за видеонаблюдение в зала
„Дунав“ - проектът е реализиран и има за цел повишаване сигурността на
персонала, публиката в залата и предотвратяване на нерегламентирани действия по
време на спортни мероприятия;
 Изграждане на осветление на тенис кортове в Парка на младежта - инвестирани 1
700 лв. за закупуване и монтиране на прожектори;
 Реконструкция на спортна площадка в Парка на възрожденците - изградено е
съоръжението и е отдадено под наем на Спортен клуб по тенис „Приста 2011“;
 Изграждане на фитнес центрове на открито и специални спортни площадки за
хора с увреждания - изградени са две футболни игрища – в кв. „Възраждане“ и кв.
„Здравец“; Изградени са 4 фитнес площадки – в кв. „Възраждане“, ж.к. „Изток“, кв.
„Здравец“ и кв. „Дружба-3“.
Русе – Европейски град на спорта 2016
Признание за спортните постижения и за изграждане и поддръжка на модерна
спортна база е обявяването на Русе за „Европейски град на спорта“ за 2016 г. Званието
се присъжда от Федерацията на Европейските столици и градове на спорта от 1999 г.
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насам, с цел популяризиране на спорта като инструмент за социално сближаване,
подобряване на здравния статус и начина на живот на хората. Тази титла е поредното
доказателство за развитието на града в областта на спорта и спортната инфраструктура,
придобивайки изключителната възможност да утвърди и развие масовия спорт. На 19
февруари, заедно с представители на Федерацията на Европейските столици и градове
на спорта, спортисти и общественици, е даден официален старт на кампанията, която
постави за цел да повиши качеството на живот на гражданите чрез спорт и да подсили
„чувството за общност“ и култура на активност сред русенци.
През 2016 година спортният календар e наситен с нови и интересни събития в
сферата както на професионалния, така и на масовия спорт, реализирайки амбициозна
програма с висока добавена стойност за местните общности, следваща три основни
принципа:
 Популяризиране - извеждане на спорта от спортните зали - спорт в кварталите,
парковете и на площадите, разпространяване на знания за повишаване
качеството на живот чрез спорт и движение;
 Участие - стимулиране на масово участие и повишаване културата на активност
на русенци;
 Споделяне - организиране на общностни турнири и състезания между различни
професионални гилдии и групи по интереси.
За да се подобри състезателния дух и новаторските идеи, беше обявен конкурс
за проекти в областта на спорта. В резултат на това, Общинска фондация „Русе – град
на свободния дух“ подпомогна над 100 спортни събития на повече от 60 организации,
институции и спортни клубове в Русе. Участие в инициативата взеха над 20 000 активни
спортисти и стотици любители на възраст от 3 до 80 години, а ангажираната публика
надхвърли 100 000 души. Сред най-мащабните събития се откроиха първият по рода си
Международен трансграничен крос „Пробег на свободния дух Гюргево – Русе“,
Международният фестивал по гимнастика „Дунавска перла“, Катерачната надпревара
„Русе 2016“, Фестивалът на бойните изкуства, Младежките и работнически спартакиади
и проектът „Русе, танцувай!“, привличайкимного посетители от страната и чужбина,
което от своя страна развива местния бизнес.
Основните цели на кампанията, която се реализира през 2016 г., насърчиха
активния и здравословен начин на живот на всички възрасти чрез спорт през целия
живот, стимулиране на социално сближаване и приобщаване на различни социални
групи, популяризиране и подпомагане дейността на професионални и любителски
спортни клубове и сдружения, ревитализиране и социализиране на градски
пространства и територии, подсилване на чувството за общност сред русенци и
обединение около постигането на една обща визия за развитието на града, както и
популяризиране на Русе като дестинация за бизнес, култура, спорт и туризъм в
национален и европейски мащаб.
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Специфична цел 2.1.6 Развитие на младежките дейности в Общината
Четвъртият Общински годишен план за младежта на Община Русе е приет през
2016 г. в изпълнение на Закона за младежта с Решение на Общински Съвет. В него са
изведени приоритети и специфични цели на общинската политика за младежта за
календарната година и са набелязани мерки и дейности в пет направления: участие на
младежите, информационно осигуряване, младежка заетост, неформално
образование, доброволчески дейности и по-добра комуникация между младежките
организации и институциите на територията на общината.
 Международен младежки балетен фестивал „Танцуваща река“ – проведен на
02.04.2016 г. в Голяма зала и Камерна зала на Доходно здание за 10-ти пореден път
с участието на 800 танцьори от България и Румъния;
 Международен конкурс за валентинки „В приказния свят на любовта” - проведен
на 14.02.2016 г. с участието на 300 творби от 21 училища от Област Русе, София,
Гърция и Турция;
 Шахматен турнир за купата на Младежки дом - проведен на 21.02.2016г. в зала на
Младежки дом, с участието на 21 шахматисти;
 Конкурс-рецитал за художествено слово „За да я има България” - проведен на
27.02.2015г. в пленарна зала, с участието на 150 деца и младежи;
 Международен конкурс за рисунка и фотография по случай Световния ден на
водата - проведен на 22.03.2016г. в МОЛ Русе, участвали общо 218 рисунки и 71
снимки на деца и младежи от България, Португалия, Индия, Румъния, Естония,
Гърция Тунис, Германия, Испания и ЮАР;
 „Планиране и реализиране на младежки инициативи. Възможности за
финансиране” - обучение, проведено на 30.03.2016 г. в зала на Младежки дом;
 Конкурс за фотография на тема „Моето любимо място в Русе” - проведен на
09.05.2016 г. във фоайето на Доходно здание, участвали 100 снимки от Област Русе,
Варна и София;
 „Децата и джаза” - съвместен концерт на ВГ „Приста” и „Биг бенд” Русе. Проведен
на 20.05.2016 г. в голяма зала на Доходното здание и първи по рода си за града;
 Дебют на новосформирания градски мажоретен състав „Екстрийм” към Общински
младежки дом, провел се 24.05.2016 г. на общоградски празненства по случай Деня
на българската писменост и култура;
 Международен младежки фолклорен фестивал „Северина“ - проведен на
18.06.2016 г. в рамките на Русенски карнавал на външна сцена пред Съдебна палата,
участвали 9 състава, от които 2 румънски, 1 арменски, 1 състав за турски фолклор;
 Лятно училище за младежки лидери - обучение с участници от клубните форми на
Младежки дом. Проведено в периода 26-28.06.2016 г. в местността „Узана“,
Габрово. Обучението e част от заложените дейности на Общинския годишен план за
младежта и се ръководи от Ирена Петрова – директор дирекция „Култура и
образование” и специалисти от Младежкия дом;
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 „Изкуството да говорим пред публика. Лингвистични умения и кодове на
невербалната комуникация.” - обучение, част от Общинския годишен план за
младежта. Проведено с членове на клуб „Младежки парламент” на 01-02.10.2016 г.
в Лесопарк „Липник”;
 Международен конкурс за млади изпълнители на българска и популярна песен
„Северно сияние” - 20-то юбилейно издание - проведен на 14-16.10.2016 г. с
участието на деца и младежи от България и Румъния;
 Пета национална хорова среща - проведена на 29-30.10.2016 г. в Голяма зала на
Доходно здание със светска музика и в храм-паметника „Св. Троица” с православна
музика. Участвали 5 хорови формации от Казанлък, Трявна, Шумен, Варна и Русе;
 Създаване на клуб „Дебати” към Общински младежки дом - през месец ноември с
ученици от ПМГ „Баба Тонка”, ПАГ „Гео Милев”, СУЕЕ „Свети Константин - Кирил
Философ” и ПГ по туризъм;
 Младежки Парламент Русе - в клуба членуват 40 ученици от средните училища в гр.
Русе. През месец ноември бяха избрани нови председател, зам.-председател и
секретар на отчетно-изборно събрание, проведено в Пленарна зала на Община Русе;
 Развитие на младежките дейности - „Лятно училище - неформално образование” с
концертна дейност в страната и чужбина, участие във фестивали и конкурси;
 Младежки информационно консултантски център - работи пет поредни години,
като се доразвива през 2015 г. за качествената и по-лесно достъпна информация до
младежите в града и областта;
 Участие в международна младежка мрежа – от 2002 г. Общински младежки дом е
лицензирана структура в мрежата на Евродеск, която функционира с подкрепата на
Европейската комисия. Целта на Евродеск точката е да разпространява информация
и консултация за младите хора в областта на образованието, младежката
мобилност, работа, свободно време, права, програми и младежка политика в
Европа;
 Реализация на Общинска програма „Младежки инициативи“ - участие на различни
групи младежи във фестивали и конкурси в различни страни от Европа и
запознаване с различни култури:
 Тренинг - курс за младежки работници „EVS - a Bridge to Employability“ в
Португалия;
 ЕДС „С аромат на изкуство“;
 Участие в младежки концертни програми и конкурси в Италия, Румъния,
Унгария;
 Международен младежки лагер в Германия;
 Международен мадежки обмен „Don't Worry Be Healthy” в Русе;
 Тренинг – курс за преподаватели, танцово изкуство в Загреб, Хърватия;
 Международен тренинг-курс за младежки работници „Младежката информация
– ключ към успеха”;
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 Участие на младежки работник в 14-ти студентски семинар от серията Paving
Youth’s Way, организиран от Института за икономическа политика, проведен в
гр. Банкя.
 Реализация на Общинска програма „Младежка доброволческа служба“ Общински младежки дом развива доброволческа дейност и е акредитирана
организация за посрещане на доброволци по Европейската доброволческа служба.
Предоставя достъп на младежите до информация за възможностите на
доброволчеството и ги информира за ползите от него. За 2016 г. Младежки дом е
партньор по доброволчески проект „С аромат на изкуство”, в подпомагане
дейностите па русенски карнавал.
Приоритет 2.2 Превръщане на културата във фактор за устойчиво и интегрирано
градско развитие чрез капитализиране на перспективите, произтичащи от участието
на България в инициативата „Европейска столица на културата“
Специфична цел 2.2.1 Утвърждаване на културата като публичен ангажимент и
източник за интегрирано развитие на града и региона
Културният календар и културната програма за кандидатурата на Русе за
Европейска столица на културата през 2019 включват специални международни
фестивални и артистични събития в областта на музиката, театъра, танца, съвременните
визуални изкуства, съвременната градска култура, медиите, дизайна, модата и
архитектурата; резидентни програми за творчески престой на състави и артисти,
контрактации; гостувания на световноизвестни артисти; представяне на големи
европейски исторически и художествени колекции в сътрудничество с известни
европейски музеи и галерии; литературни и научни събития, свързани с научното
творчество и иновациите; международни културни форуми, конференции и дебати;
международни конкурси и младежки академии по изкуствата и културата.
Културният календар през 2016 година утвърди и оптимизира моделите за
културен диалог, диверсифицира художествения продукт, като предостави на
публиката не само възможност да наблюдава, но и активно да участва във все поатрактивни и мащабни събития. Постигнат е напредък в развитието на Русе като водещ
културен и фестивален център в национален и международен мащаб. В широко
партньорство с културния сектор и бизнеса са осъществени над 30 мащабни
международни, национални и регионални художествени инициативи с многохилядна
аудитория. С атрактивната си програма и висок художествен стандарт, поредното 56-то
издание на Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ доказа устойчиво
развитие като културна емблема на Русе, достоен носител на признанието „Европейски
фестивал“ за 2015-а и 2016-а г. Развитата от Фестивала за съвременна градска култура
„Аз, Градът“ трайна тенденция в Русе да се изгради и поддържа алтернативна
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платформа за култура и изкуство чрез нови формати в градското пространство,
продължи своя успех, насищайки културната програма със събития, сред които
Международен фестивал на ледените фигури, Международнен фестивал на
пясъчните скулптури, Русенски карнавал, Римски пазари на Сексагинта Приста,
второто издание на „Ретро парад Русе“, Детски панаир на изкуствата „Русе – всемир
на таланти“, Грийн Рок Фест и др.
 Разширяване тематичния обхват на Програма „Култура“ на Община Русе с цел
стимулиране развитието на културния сектор, културното многообразие,
съвременното изкуство и съвременните социокултурни практики за приобщаване на
гражданите към културния процес. През 2016 г. Община Русе финансира 25 проекта
на русенски културни оператори със специален фокус върху творческия продукт на
неправителствения сектор и малките населени места. Отпуснатите средства от
бюджета на Община Русе са ефективно разпределени в техния пълен размер,
съобразно качествата на кандидатстващите проекти. Сред финансираните проекти
се открояват някои по-мащабни реализирани идеи: през 2016 г. за първи път Русе
беше домакин на международен проект „Процес-Пространство“, притежаващ
дълга история в развитието на съвременното изкуство в България. Със своята
цветност и оригиналност се отличи и първият за Русе Фестивал „Музика и цветове“,
който през лятото на 2016 възроди атрактивността на Русенския кей и даде
категорична заявка за успех на следващите свои издания. В края на 2016-а година е
внесено предложение в Общински съвет за изменение и оптимизиране на Програма
„Култура“, като обновленията целят и следва да отговорят адекватно на нуждите на
културния сектор. Предложението предстои да бъде разгледано на сесия през
февруари 2017 и да влезе в сила още на следващото издание на програмата;
 Разширяване обхвата на Програма „Читалища“ с цел разширяване на достъпа до
култура и развитие на специфични културни и социални услуги по райони и в
малките населени места - чрез оптимизиране на специализирания механизъм за
разпределение на допълващата общинска субсидия (20 000 лв.) е постигната повисока степен на мотивация в работата на читалищния сектор, диверсифициране и
стимулиране на културната дейност в малките населени места. В общинския бюджет
са предвидени и отпуснати допълнителни финансови средства (122 216 лв.) за
належащ ремонт на читалищните сгради в кв. „Средна кула“, с. Николово, с. Тетово,
с. Червена вода, с. Хотанца и с. Сандрово. През 2017 г. се предвижда да бъдат
финансирани ремонтните дейности на още 8 читалища;
 Създаване на специализирана програма за подкрепа на млади хора със специални
интереси в областта на творчеството и иновациите - през 2016 година, Общинска
фондация „Русе – град на свободния дух“ продължи успешно да работи в
направлението „Лицата на Русе“. В това направление фондацията подкрепя лица с
изявени дарби и екипи с големи постижения в областта на науката, образованието,
иновациите, изкуствата. В резултат през годината са подпомогнати 5 индивидуални
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лица и 5 творчески екипа. Благодарение на подкрепата на Фондацията те участват в
различни международни състезания, фестивали, турнета и т.н.;
Развитие на програмата „Изкуство в малките населени места и квартали“, която се
стимулира чрез допълващата читалищна субсидия;
Провеждане на периодични изследвания на общественото мнение и нагласи в
областта на културата - на този етап за целта се използват социалните мрежи;
Изданието „Русенски бал“ - виенски бал под надслов „Русе, танцувай!“, състоял се в
края на месец ноември 2016 г. на открито пред сградата на Операта;
Разработване на Програма за подкрепа и развитие на неправителствения сектор в
областта на културата, творческите индустрии и изкуствата – реализирани са 11
творчески идеи в областта на културата и изкуството през 2016 г. с подкрепата и
участието на Фондация „Русе - град на свободния дух“. Седем от тях са селектирани
след провеждане на конкурс за проекти в края на 2015 г. и началото на 2016 г.
Събитията дават възможност за изява на стотици русенци, обогатявайки
традиционната културна програма на Русе. За първи път през 2016 г. в града
стартира конкурсна програма „Знание и растеж“ с фокус върху подпомагането на
проекти, които подкрепят знанието и имат за цел да създават условия за
професионално и личностно развитие. Основен приоритет при оценяването на
предложенията е получаването и споделянето на знание и опит. В резултат на
конкурса успешно са реализирани 14 проектни предложения;
Организиране на международни ателиета, пленери и конкурси за млади архитекти и
дизайнери - поектите са предвидени за по-късен етап.

Специфична цел 2.2.2 Децентрализация на културните дейности и трансформация на
модела за управление на културния сектор
Проекти, които са в идейна фаза:
 Създаване на Културен (фестивален) център като автономна общинска културна
организация за обслужване и мениджмънт на Общинския културен календар;
 Картографиране на културните и творчески индустрии и изготвяне на стратегия за
развитието им;
 Създаване на Център за съвременно изкуство и медийни технологии към Русенски
университет „Ангел Кънчев“ (ЦСИМТ) и въвеждане на интегрирана платформа за
образование и развитие на дигиталното общество.
Специфична цел 2.2.3 Насърчаване и обогатяване на културния живот чрез
изграждане и рехабилитация на културна инфраструктура
 Изграждане на книгохранилище на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ изготвени са инвестиционни технически проекти и е издадено Разрешение за
строеж в рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за
програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Договор № BG161PO001/5-
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02/2012/030, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Не е
реализиран през 2016 г. - търси се финансиране;
Основен ремонт на югозападно крило на Регионалната библиотека „Любен
Каравелов“ и разполагане на Регионален център „Култура и Иновации“ - изготвени
са инвестиционни технически проекти и е издадено Разрешение за строеж в
рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен
период 2014 - 2020“, финансиран по Договор № BG161PO001/5-02/2012/030, по
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Не е реализиран през
2016 г. - търси се финансиране;
Основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека „Любен
Каравелов“ (източно крило) - изготвени са инвестиционни технически проекти и е
издадено Разрешение за строеж в рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа
на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Договор №
BG161PO001/5-02/2012/030, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 2013. Не е реализиран през 2016 г. Търси се финансиране;
Довършване на реконструкцията и оборудването на комплекс „Доходно здание“ изграден е функциониращ обществен подземен паркинг на две нива с общ
капацитет 60 автомобила. Новата част на Доходно здание е в проектна готовност.
Една от идеите е превръщането й в интерактивен „Музей на река Дунав“ - търси се
финансиране;
Акустична обработка на голяма зала на „Доходно здание“ - проектът е във фаза на
проучване;
Реконструкция и ремонт на Художествената галерия - в проектна готовност; търси
се съвместно финансиране за реконструкция на Художествена галерия - Русе и
Пантеона на възрожденците;
Изграждане на сцена на открито в Парка на младежта - изготвен инвестиционен
проект по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен
период 2014 - 2020“;
Изграждане на Арт център в сградата на стария ТЕЦ - проектът е в идейна фаза;
Обзавеждане и оборудване на експозицията в къща-музей „Баба Тонка“ официалното откриване на къща-музей „Баба Тонка“, състояло се на 3 март 2015 г.
През 2016 г. успешно продължи да развива своята дейност, превъръщайки се в една
от набиращите популярност туристически точки за града;
Ремонт и обновяване на читалище „Зора“ - изготвен е инвестиционен технически
проект и е издадено Разрешение за строеж по проект „Техническа помощ в
подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“. Не е реализиран през
2016 г. Търси се финансиране;
Ремонт и обновяване на Читалище „Васил Левски“ в т.ч. въвеждане на мерки за
енергийна ефективност - изготвен е инвестиционен технически проект и е издадено
Разрешение за строеж по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за
програмен период 2014 - 2020“. Не е реализиран през 2016 г. Търси се финансиране;
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 Изграждане на музей „Елиас Канети“ - в процес на проучване и идейна фаза;
 Изграждане на международен конгресен, културен и научен център „Елиас
Канети“ - проектът е в идейна фаза;
 Изграждане на Музей на съвременното изкуство - проектът е в идейна фаза.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в
регионален, национален и международен план
Стратегическата цел е насочена към балансирано, интегрирано и устойчиво
развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в Общината,
подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното,
трансграничното и транснационално сътрудничество. Усилията са насочени и към
стимулиране на териториалното развитие и едновременно с това към концентрация на
повече ресурси в „полюсите на растеж“. В допълнение, стратегическата цел е насочена
към подобряване на условията за живот в малките населени места в Общината чрез
реализирането на мерки и дейности за ремонт, рехабилитация, модернизация и
изграждане на нова ефективна техническа инфраструктура.
Общо инвестираните средства през 2016 г. за изпълнението на Стратегическа цел 3 са
на стойност 2 482 455.31 лв.
Приоритет 3.1 Развитие на транспортната инфраструктура, интегрирано устойчиво
градско развитие и укрепване на селищната мрежа
Специфична цел 3.1.1 Подобряване на междурегионалната свързаност и на
общинската транспортна инфраструктура
 Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране
в България - Русе - има изготвен идеен проект, одобрен от Община Русе. Направен е
и подробен устройствен план, преминали са процедурите по опазване на културното
наследство и околната среда. Подготвени са процедури по прехвърляне на имоти за
нуждите на изграждането на Интермодален терминал Русе - изпратено писмо в
МТИТС за иницииране на процедура за прехвърляна на един имот, общинска частна
собственост, за управление за управление на ДП „НКЖИ“. Формулярът за
кандидатстване за осигуряване на финансиране за реализацията на проект
„Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в
България – Русе“ е подаден през 2016 г. с бенефициент ДП НКЖИ по ОП „Транспорт
и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“;
 Изграждане на туристически (вело и пешеходен) маршрут „Поломието“ гр. Русе - с.
Иваново - с. Червен - с. Пепелина, Област Русе, като част от международния
велосипеден маршрут Евровело 6 по река Дунав (стойността е само за маршрут в
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рамките на Община Русе) - Русе има приет Генерален план на веломрежата, който
предвижда връзки към други населени места и обекти от туристически интерес;
Ремонт на общинската пътна мрежа - през отчетния период е извършен ремонт на
5 общински пътя като са инвестирани 297 595 лева;
Рехабилитация на пътищата в крайградските и вилни зони с цел по-добра
комуникация - през 2016 г. ОП „Паркстрой“ извърши поддържане на сервитутите на
извънградската общинска пътна мрежа;
Изграждане на подходяща тротоарна настилка и рампи в обхвата на автобусните
спирки - за извършване на ремонтно-възстановителни работи по улици и тротоари
на територията на гр. Русе и община Русe, през 2016 г. е положен 7 600 т. асфалт и са
асфалтирани 52 000 кв. м. пътна настилка;
Ремонт на уличната мрежа, пътна маркировка и сигнализация - през 2016 г. е
извършено полагане на пластикова боя, като са инвестирани 60 000 лв. Положена е
хоризонтална пътна маркировка в размер на 7909.08 м2.

Специфична цел 3.1.2 Интегрирано и устойчиво развитие на градската среда
 Ремонт на междублокови пространства - има цялостно асфалтиране на улици и
паркинги пред блоковете: ул. „П. Берон“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Професор
Арнаудов“, ул. „Батак“, ул. „Локомотив“, път Индустриален парк - сметище, с.
Сандрово, ул. Мальовица, бл. 73 до 79, Чародейки - паркинг и улици около бл. 201,
202, 209, 210, 212 и др. Тротоари на ул. „Драма“, ул. „Белград“, ул. „Солун“, ул.
„Плиска“, ул. „Муткурова“ и др.
 Ремонт, реконструкция и изграждане на детски площадки - извършено е
обновяване на 11 бр. съществуващи детски площадки. Изградени са две нови детски
площадки в гр. Мартен и с. Бъзън и една комбинирана спортна площадка за стрийт
фитнес и игрище за тенис на корт в с. Николово. Възстановено е спортно
съоръжение в с. Червена вода;
 Изграждане на 14 км велоалеи (компонент от проект „Интегрирана система за
градски транспорт на град Русе“) - изградени 14 042 м. велоалеи от главната
велоалейна мрежа, които са разделени на 5 участъка, определящи различни
направления спрямо кръговото движение на бул. „Цар Освободител“ и бул.
„Липник“ както следва: Участък №1: Кръгово - Рига - 980 м. в зелената разделителна
ивица на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Фердинанд“; Участък №2: Кръгово Автогара Русе - юг - 1290 м. в зелената разделителна ивица на бул. „Цар
Освободител“ до края на ул. „Борисова“; Участък №3: Кръговото - бул. „Липник“ 3655 м. до КАТ и връзката с бъдещата вело алея Русе - Текето; Участък №4: Пантеона
- Альоша - Парк на младежта - бул. „Тутракан“ - 4305 м.; Участък №5: бул. „Христо
Ботев“ - ж. к. „Чародейка“ - ул. „Шипка“ - ж. к. „Родина“ - ул. „Чипровци“ - 3812 м.
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 Транспортно решение за бул. „Родина” - от бул. „България” до бул. „Липник” и
разширяване на ул. „Потсдам“ - изпълнява се СМР за реконструкция на
кръстовището на ул. „Потсдам“ с ул. „Акад. М. Арнаудов“;
 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ - от ул. „Чипровци“ до бул.
„България“. Изготвен е инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение
за строеж в рамките на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за
програмен период 2014 - 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 - 2013. Обектът е включен в одобрената инвестиционна програма на
Община Русе в проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2
етап“. Предстои изпълнението му през 2017 - 2018 г.;
 Изграждане на пешеходна връзка - надлез между ж.к. „Родина 3“ и кв.
„Чародейка“ (в района на ул. „Кадин мост“ и ул. „Опълченска“) – изготвен е
инвестиционен технически проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на
проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013.
Обектът е включен в одобрената инвестиционна програма на Община Русе в проект
„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2 етап“. Предстои
изпълнението му през 2017 – 2018 г.;
 Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - проектът е изпълнен и
приключи през 2015 г. В началото на 2017 г. беше подписан договор по проект
„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“.Целите на
проекта, който гарантира устойчивост на постигнатите вече резултати, са насочени
към повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт,
подобряване на достъпността, на функционалността и постигане на подобрена
мобилност в рамките на община Русе, приоритизиране на велосипедните и
пешеходни алеи, осигуряване на опазване на околната среда и постигане на
подобряване на безопасността на транспорта в град Русе. Реализацията на проекта
обхваща изпълнението на 6 компонента, идентифицирани в изготвеното подробно
предпроектно проучване в областта на интегрирания градски транспорт на град
Русе;
 Изграждане на подземен паркинг под комплекс „Доходно здание” - извършено
СМР. Обектът е въведен в експлоатация;
 Реконструкция на градината на площад „Д-р Мустаков“ и ул. „Иван Вазов“ в
участъка от площада до ул. „Борисова“ - изготвен е инвестиционен проект по
проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 2020“, финансиран по ОПРР. Не е реализиран през 2016 г. Търси се финансиране;
 Парк на младежта - реконструкция и паркоустрояване в т.ч. изграждане на голяма
детска площадка и фитнес на открито - изготвен е инвестиционен технически
проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект „Техническа помощ
в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“, финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Част от него е включена в

48













инвестиционна програма на Община Русе по проект „Реконструкция и
рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.
Предстои да започне изпълнението му през 2017 г.;
Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. „Славянска“ - изготвен
е инвестиционен технически проект в рамките на проект „Техническа помощ в
подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“, финансиран по
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Обектът е включен в
инвестиционна програма на Община Русе по проект „Реконструкция и
рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.
Предстои да започне изпълнението му през 2017 г.;
Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. „Църковна
независимост“ - изготвен е инвестиционен технически проект в рамките на проект
„Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Обектът е
включен в инвестиционна програма на Община Русе по проект „Реконструкция и
рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.
Предстои да започне изпълнението му през 2017 г.;
Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. „Баба Тонка“ изготвен е инвестиционен технически проект в рамките на проект „Техническа
помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“, финансиран
по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Обектът е включен в
инвестиционна програма на Община Русе по проект „Реконструкция и
рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.
Предстои да започне изпълнението му през 2017 г.;
Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда на ул. „Райко Даскалов“ –
Изготвен е инвестиционен технически проект в рамките на проект „Техническа
помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“, финансиран
по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Обектът е включен в
инвестиционна програма на Община Русе по проект „Реконструкция и
рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.
Предстои да започне изпълнението му през 2017 г.;
Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при МГ „Баба Тонка“ Изготвен е инвестиционен технически проект в рамките на проект „Техническа
помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“, финансиран
по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Обектът е включен в
одобрената инвестиционна програма на Община Русе в проект „Интегрирана
система за градски транспорт на град Русе - 2 етап“. Предстои изпълнението му през
2017 – 2018 г.;
Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и благоустрояване на околните
пространства - изготвен е инвестиционен технически проект в рамките на проект
„Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 - 2020“,
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финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Обектът е
включен в одобрената инвестиционна програма на Община Русе в проект
„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2 етап“. Предстои
изпълнението му през 2017 – 2018 г.;
 Благоустрояване и достъпна градска среда на централната градска зона - участък
от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства
„Зелена и достъпна градска среда“ – проектът приключи успешно през 2015 г.
Община Русе е отличена за най-успешен проект в категория „Зелена и достъпна
градска среда“ като на първо място е класиран проектът „Благоустрояване и
достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул.
„Александровска“, пл. „Батенберг“ и прилежащите пространства“;
 Реконструкция и рехабилитация на 7 пешеходни подлеза – през 2016 г. е извършен
ремонт на стълбища и тротоари към подлез пред централна гара в гр. Русе на
стойност 160 438 лв.
Специфична цел 3.1.3 Подобряване на жизнената среда в малките населени места
В контекста на специфичната цел и във връзка с поетите ангажименти за
балансирано развитие на общината са реализирани редица проекти в малките
населени места с помощта на кметствата към Община Русе. За да се подкрепи
цялостното развитие на Община Русе е създаден общински фонд „Малки населени
места“, като за втора поредна година се предоставя възможност на кметствата да
реализират проекти за подобряване условията на живот в тях. По общинския фонд
„Малки населени места“ са финансирани 16 проекта на стойност 320 000 лв.
Приоритетни дейности са благоустройството на детски и спортни площадки, паркове,
места за отдих, ремонт на спортни центрове, реконструкция на тротоари и улична
мрежа.
През 2016 г. е осигурено финансиране за:
 Облагородяване на парковите пространства на кметствата Басарбово, Хотанца и
Долно Абланово;
 Спортни съоръжения и спортни площадки в кметствата Николово, Ново село,
Сандрово, Бъзън и Червена вода;
 Детски площадки в кметствата Мартен и Бъзън;
 Частичен ремонт на уличната мрежа в кв. „Долапите“, кв. „Средна кула“ и
кметствата Просена, Хотанца и Семерджиево;
 Рехабилитация на тротоари в кметство Ястребово;
 Ремонт на Детска градина „Роза“ в с. Тетово.
И през 2016 г. редица кметства към Община Русе реализираха проекти,
финансирани по Програмата за управление на дейностите по опазване на околната
среда. Проектите целят облагородяване на зелени площи, изграждане на кътове и зони
за отдих, изграждане на конна база за надбягвания.
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В обхвата на Програмата за изпълнение на Общинския план за развитие на
Община Русе 2014-2020 г. през 2016 г. са реализирани следните проекти:
 Ремонт на улиците в малките населени места, маркировка и сигнализация с пътни
знаци - извършени са ремонт и рехабилитация на ул. „Мария Луиза“ в с. Хотанца,
ремонт и рехабилитация на тротоари в с. Ястребово, ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в с. Семерджиево и ремонт и рехабилитация на част от уличната
мрежа на с. Просена;
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на
ЦДГ „Роза“ - филиал с. Тетово - извършени са подмяна на дограма и смяна на
детски съоръжения в ЦДГ „Роза“, филиал с. Тетово с финансиране по програмата за
малките населени места. Средствата са на стойност 28 000 лв. По решение на
Общински съвет - Русе са отпуснати средства за ремонт на покрива и част от
помещенията в сградата на НЧ „Пробуда“, с. Тетово на стойност 16 886,15 лв.;
 Възстановяване на парк „Баба Дежа“ в с. Бъзън - извършено е благоустрояване и са
изградени детска и спортна площадки;
 Ремонт на покрив на зала за събрания в с. Ново село - извършено е възстановяване
на игрище за тенис на корт с обособено място за публика;
 Проект, осъществен от Кметство Ново село през 2016 г., финансиран от Общинска
кампания „Малки населени места“: „Възстановяване на игрище за тенис на корт с
обособено място за публиката“; осъществяването на проекта е свързано с поредица
от конкретни дейности - почистване, облагородяване и възстановяване на игрище
за тенис на корт за деца и възрастни на територия от 800 кв. м. Като резултат от
всички действия, това пространство, се превърна в зона за отдих, спорт и игра на
жителите и гостите на селото от различни възрастови групи;
 Изграждане на ритуални стаи в гробищните паркове в с. Семерджиево пристроена е ритуална зала към джамията на селото;
 Довършване на ремонт на централен площад с. Басарбово - изпълнено е СМР за
Реконструкция на парково пространство за широко обществено ползване в центъра
на село Басарбово;
 Преустройство на училищна сграда в спортен център - зали за борба, фитнес, тенис
на маса, зала за спортна слава на местните спортисти, с. Сандрово - изпълнени са
СМР във връзка с изпълнението на текущ ремонт на детски спортен център към
бивше основно училище „Отец Паисий“;
 Ремонт на покрив и таван на киносалон в НЧ „Светлина 1928“, с. Хотанца - с
решение на Общински съвет са отпуснати средства за ремонт на покрив и таван на
киносалон в НЧ „Светлина 1928“ с. Хотанца;
 Ремонт и рехабилитация на ул. „Мария Луиза“, с. Хотанца, с прилежащите зелени
площи към нея - проектът е част от програмата за малките населени места и е
изпълнен през 2016 г.
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Приоритет 3.2 Разширяване на териториалното сътрудничество
Специфична цел 3.2.1 Подкрепа на партньорството за постигане на устойчив и
надграждащ ефект в трансграничното сътрудничество Русе-Гюргево.
 Реализиране на проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево
с паневропейски транспортен коридор №9“ - проектът приключи успешно своята
реализация през 2015 г.;
 Съвместно с Община Гюргево са подадени 5 проекта по Програма INTERREG V-A
Румъния-България 2014-2020 г.:
 „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра
свързаност с трансевропейската транспортна мрежа TEN-T“;
 „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион
Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“;
 „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок
туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“;
 „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно
наследство чрез интерактивен музей“;
 „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията
по река Дунав“.
Проектното предложение „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра
свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ е
одобрено за финансиране по Програма Interreg V-A Румъния - България, Приоритетна
ос 1, Специфична цел 1.2 Повишаване безопасността на транспорта по водните и
морски пътища, със 7 349 963 евро. Партньорите ще работят за постигането на общата
цел чрез въвеждането на следните мерки:
 Община Гюргево ще извърши изграждането на кей в Община Гюргево, чрез
развитието на зоната около канал „Свети Георги“, край естествената връзка с
Дунав, с цел да подобри свързаността с паневропейския коридор за воден
транспорт;
 Община Русе ще осъществи рехабилитация на кейови стени на пътнически
терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 3
корабни места.
По този начин ще се постигне ревитализиране на транспортната водна
инфраструктура между Гюргево и Русе. Тези основни дейности ще доведат до
създаването на добри условия за безопасен транспорт чрез подобряването на водните
пътища между партньорите.
Специфична цел 3.2.2 Реализиране целите на Дунавската стратегия
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 През 2016 г. беше даден старт на създаването на българо-румънския Технически
секретариат по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия. България и Румъния
са съкоординатори по приоритетната област в сферата на туризма и културата, а
звеното за подпомагане на дейността по нея за целия Дунавски регион. Съвместният
офис в Русе ще насърчава реализацията на общите проекти и дейностите между
всичките 14 страни по Дунавската стратегия;
 На 24 и 25 ноември 2016 г., Русе е домакин на четвъртата Дунавска културна
конференция. Събитието се проведе за първи път в България и премина под
патронажа на кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов и на г-жа Петра Олшовски държавен секретар на Министерството на науката, изследванията и изкуствата на
провинция Баден Вюртемберг.
Дунавската културна конференция се организира по инициатива и с финансовата
подкрепа на Министерството на науката, изследванията и изкуствата на провинция
Баден-Вюртемберг (Германия) във връзка с изпълнението на Стратегията на ЕС за
региона на река Дунав.
Тематичният фокус на четвъртата конференцията e поставен върху литературата
и театъра, подхождащ на Русе - родното място на Нобеловия лауреат за литература
Елиас Канети. Участие вземат гости от 14 дунавски държави, сред които представители
на националните, регионални и местни власти, артисти, представители на
академичните среди, и културни дейци. Конференцията цели да създаде платформа за
обмяна на опит между заинтересовани страни в сферата на културата, културните и
креативни индустрии в Дунавския регион, да представи релевантни добри практики и
многообещаващи проекти, да стимулира дебат относно бъдещето на културните
политики и да подсили културното многообразие на региона чрез иницииране на
различни форми на многонационално сътрудничество.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Опазване на околната среда, превенция на риска и енергийна
ефективност
Тази стратегическа цел е насочена към развитието на по-екологична и поконкурентоспособна икономика, която използва по-ефективно ресурсите, което да
доведе до намаляване на въглеродните емисии, предотвратяване замърсяването на
околната среда и загубата на биоразнообразие. Фокусът е към осигуряването на поздравословна околна среда и по-ефективно използване на ресурсите чрез създаване на
предпоставки за опазване чистотата на въздуха, водите и почвите и подобряване на
екологичните стандарти по отношение на управлението на отпадъците. Усилията са
съсредоточени и към намаляване на потреблението на енергия в публичния сектор,
което се разпределя в няколко основни направления:
 Общински сгради - административни центрове, училища, спортни съоръжения,
медицински заведения и заведения за социални грижи, жилищни сгради;
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 Обществен транспорт - служебни коли, коли за извозване на отпадъците, коли за
почистване на улиците, обществен градски и извънградски транспорт;
 Комунални услуги - улично осветление, водоснабдяване и канализация.
Общо инвестираните средства през 2016 г. за изпълнението на Стратегическа цел 4
са на стойност 10 082 264.21 лв.
Приоритет 4.1 Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна
околна среда и ефективно използване на ресурсите
Специфична цел 4.1.1 Екологосъобразно управление на водните ресурси
 Ремонт и изграждане на водоснабдителна инфраструктура на територията на гр.
Русе - Подмяна на СВО за средношколско общежитие;
 Почистване на поречия на реки и земни отводнителни канали – през 2016 г. ОП
„Паркстрой“ изпълняваше дейността в следните обекти: поречието на р. Русенски
Лом; дига в кв. Образцов чифлик; язовирна стена в с. Тетово;
През 2016 г. реализираните проекти със съответно инвестираните средства от ВиК
Русе са следните:

№

Наименование на обекта

стойност,
лв.

дължина L

диаметър
D

материал

1

Авариен ремонт на в/д Ф108ст. по ул.
„Матей Попов“, кв. „Дружба 2“ - Русе

7 125,00

102

110/63

ПЕВП

2

Ремонт пл. в/д Ф89ст. ул. „Луй Айер“,
бл. „Г. Делчев“ в кв. „Дружба 1“ - Русе

5 253,00

24

90

ПЕВП

3

Ремонт на в/д Ф150мм. по ул.
„Николаевска“ и ул. „Свети Георги“ Русе

22 758,00

294

110

ПЕВП

4

Ремонт на в/д Ф400АЦ в посока от ПС
3-ти подем към НР К-121-Русе

129 703,00

519

400/16

PVC-O

5

Подмяна на в/д по ул. „Здравец“ от
ОК4 към НР Хотанца – с. Хотанца

15 979,00

210

140

ПЕВП

6

Подмяна на в/д Ф150мм. АЦ с ПЕВП
Ф160мм. по ул. „Чипровци“ – гр. Русе

95 050,00

580

160

ПЕВП

7

Реконструкция на етерингов в/д по ул.
„Сини вир“, кв. „Средна кула“ - Русе

20 296,00

362

110

ПЕВП

8

Ремонт на в/д Ф150мм. АЦ с PVC-O в
посока НКВ – Образцов чифлик

53 878,00

473

160

PVC-O

9

Ремонт на в/д Ф400АЦ в посока от ПС
3-ти подем към НР К-121-Русе

15 623,00

531

400/16

PVC-O

10

Ремонт на водопровод по бул. „Цар

2 671,00

29

75

ПЕВП

54

Освободител“ - Русе

11

Ремонт на водопровод Ф250 Тракция –
Захарен завод, Русе

65 606,00

529

250

ПЕВП

12

Авариен ремонт на водопровод Ф546
АЦ и Ф530мм. стомана по бул. „Цар
Освободител“ – гр. Русе

145 593,23

108

500

ПЕВП

13

Авариен ремонт Ф219мм. стомана от
ул. „Плиска“ към блок „Ниш“, Русе

8 459,61

13

200

ПЕВП

14

Авариен ремонт на водопровод
Ф100мм. чугун с ПЕВП Ф110 мм. по ул.
„Константин Иречек“, гр. Русе

91 446,42

306

110

ПЕВП

15

Ремонт на водопровод по ул. „Цар
Асен“, с. Тетово

6 389,26

95

90

ПЕВП

16

Ремонт и монтаж на 4 бр.
удароубиватели Ф150 на магистрален
водопровод
Ф546-1250мм.
–
събирателен възел, стар водопровод
Ф1200, ВС-Сл. Поле, 2-ри етап

19 107,51

 Ремонт на помпени станции, резервоари, ВНК, преливници и др. на територията
на Община Русе на стойност 222 749 лв;
 Геодезически мониторинг на деформациите на сгради на ГПСОВ - Русе на стойност
9 990 лв.
Специфична цел 4.1.2 Екологосъобразно управление на отпадъците
 Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др.
- на терен на Регионално депо - Русе се предоставя на гражданите безвъзмездното
предаване на едрогабаритни отпадъци;
 Организиране на разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и
изграждане на площадка за третиране (компостиране или анаеробно разграждане)
- подготвен е идеен проект за изграждане на компостираща инсталация. След
финансов анализ и прецизиране на капацитета на инсталацията ще стартира
изграждането й. Проектното предложение за анаеробна инсталация ще се подготвя
през 2017 г.;
 Изграждане на инсталация (съоръжение) за сепариране на битови отпадъци съгласно Договор №1401/03.05.2016 г. за учредяване право на строеж върху
общинска земя, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ АД, ЕИК
117005106, въз основа на Решение № 120, на Общински съвет – Русе, прието с
Протокол № 6/ 25.02.2016 г., в дванадесет месечен срок от сключване на договора ,
търговското дружество - суперфициар следва да изгради Инсталация за
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предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им
с разгъната застроена площ от 5604 кв.м.;
 Рекултивация на Клетка I за неопасни отпадъци на територията на Регионално
депо - Русе - поставени са всички технически съоръжения и всички слоеве, пръст,
льос, хумус и фракции от чакъл; изградена е газоотвеждащата система от тръби и
кладенци към тях, монтирана е инсталация за високотемпературно изгаряне на
сметищния газ, извършени са дейностите по биологичната рекултивация. Предстои
Държавна приемателна комисия;
 Реализиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско
депо на територията на гр. Русе“ - Община Русе има сключен договор №ЗОП30/19.05.2014 г. с Обединение „Еко Емстрой“ ДЗЗД с предмет на договора
строителство на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо
за битови отпадъци на територията на Община Русе“. Проектът се финансира по
договор № 9967/07.10.2014 г. с ПУДООС. Срокът за изпълнение на строителството е:
за техническа рекултивация - 24 месеца от датата на откриване на строителната
площадка и за биологична рекултивация - 3 години от датата на откриване на
строителната площадка. За обекта е подписан Констативен акт за установяване на
годността за приемане на строежа от 23.11.2016 год. /обр. 15/ за I етап – техническа
рекултивация.
През есента на 2016 г. са положени тревни смески, храстовидна и дървесна
растителност. Ландшафтното оформление е разпределено за 6 месеца изпълнение
на дейностите по проект и 3 години за поддръжка.
Специфична цел 4.1.3 Опазване на околната среда и превенция на риска
 Изграждане на бетонно корито на река Русенски Лом в участъка през град Русе 3,2 километра - МРРБ проведе процедура по изработване на идеен проект за
корекция на р. Русенски Лом, който да е съобразен с европейските екологични
норми. Избран е изпълнител и са изработени два варианта, които са предложени на
Експертен съвет, включващ представители от различни сфери по техническата
инфраструктура. В резултат е избран един от предложените два варианта;
 Създаване на интегриран оперативен център за мониторинг управление и
превенция на кризи, бедствия и аварии - проектът се изпълнява от Русенски
университет „Ангел Кънчев“, като целта е да подобри информираността относно
опазването и управлението на околната среда; да се разпространява знание относно
околната среда чрез средствата за специализация и инструктаж, организации с
влияние върху околната среда и други инвеститори; изграждане на РумънскоБългарско научно сътрудничество за трансфер на знания и технологии към целевите
групи от областта на околната среда; подобряване на информираността относно
опазването и управлението на околната среда; разпространяване на знание относно
околната среда чрез средствата за специализация и инструктаж, организации с
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влияние върху околната среда и други инвеститори; изграждане на РумънскоБългарско научно сътрудничество за трансфер на знания и технологии към целевите
групи от областта на околната среда;
 Концепция за Регионален център за Долен Дунав за интегрирано управление на
риска и територията - съвместно с Община Гюргево е подадено проектно
предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и
територията по река Дунав“ по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014 2020 г;
 Изграждане на Регионален център за Долен Дунав за интегрирано управление на
риска и територията в ПГ по ЖП Транспорт - съвместно с Община Гюргево е
подадено проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за
управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма INTERREG V-A
Румъния-България 2014 - 2020 г.;
 Съгласно сключен договор с „БИОИНФОРМ – ЙЕС КОМФОРТ“ ООД се извършва
Aктуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсяване в атмосферата
и достигане на установени норми за вредни вещества по чл.27 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Русе.
Приоритет 4.2 Развитие на икономика с ниска енергийна интензивност за постигане
на устойчив и интелигентен растеж
Специфична цел 4.2.1 Въвеждане на енергоспестяващи и екологосъобразни
технологии и повишаване на енергийната ефективност
 Извършване на енергийно обследване на системата за улично осветление на
Община Русе - Община Русе е предприела действия за обследване за енергийната
ефективност на външното изкуствено осветление, което е първият етап в цялостното
модернизиране на уличното осветление и малките населени места на територията
на общината. Енергийното обследване е необходимо във връзка с предстоящо
депозиране на заявление за интерес пред Националния доверителен екофонд и
последващо разработване на инвестиционен проект за реконструкция и
модернизация на системите за улично осветление на територията на община Русе,
като за дейностите се предвижда да се осигури финансиране от Националния
доверителен екофонд;
 Рехабилитация, модернизация и разширяване на системата за улично осветление
на Община Русе и въвеждане на система за интелигентно управление на
осветлението - изпълнени са обекти в различни части на гр. Русе – около бл. „Тодор
Койнов“, бл. „Ловеч“, бл. „Изола планина“, бл. „Мермер камък“, бл. 2 в кв. „Дружба1“, бл. 3 в кв. „Дружба – 1“, бл. 114 на ул. „Д. Корсаков“, бл. „Сметана“, бл.
„Маргарита“, бл. „Таня“, бл. „В. Коларов“ и по ул. „Юндола“, ул. „Бели хризантеми“,
ул. „Хан Аспарух“ – градина, в части на кв. „Мальовица“, кв. „Възраждане“ и детска
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

площадка на ул. „Алея Освобождение“. Извършен е текущ ремонт и рехабилитация
на улично осветление по бул. „България“;
Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд – През 2016 г.
са изготвени енергийни обследвания за следните сгради:
Детска ясла № 4, гр. Русе, ул. „Муткурова“ №98;
Детска ясла № 5, гр. Русе, ул. „Петър Стрелковски“ №1;
Детска ясла № 9, гр. Русе, ул. „Ловеч“ №27;
Детска ясла № 12, гр. Русе, ул. „Киев“ №10;
ДГ „Синчец“, гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Бачо Киро“ №10;
ДГ „Детелина“,гр. Русе, ул. „Рига“ №36;
ДГ „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №36;
ДГ „Приказен свят“ – с. Николово, ул. „Мургаш“ №6;
ДГ „Роза“, с. Ново село, ул. „Трети март“ №5;
ДГ „Пролет“, гр. Русе, ул. „Котовск“ №6;
ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. „Българска морава“ №6;
ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе, бул. „Липник“ № 8;
ОУ „Г. С. Раковски“, с. Ново село, ул. „Трети март“ №7;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Семерджиево, ул. „Кирил и Методий“ №4;
ОУ „Христо Смирненски“, гр. Русе, кв. Долапите, ул. „Стремление“ №33;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово, ул. „Плиска“ №1;
СОУ „Васил Левски“, гр. Русе, ул. „Гео Милев“

През 2017 година тези 17 сгради ще бъдат депозирани в НДЕФ за кандидатстване за
финансиране изпълнението на мерки за енергийна ефективност.
 Изграждане на общинска система за енергиен мениджмънт – През 2016 г. е
сключен договор с „Б. П. ТРЕЙД“ ЕООД за прилагане на мерки по енергиен
мениджмънт за постигане на икономии на енергия в следните сгради:
o ДГ „Незабравка“ 2, ул. „Българска морава“ №7А;
o ДГ „Незабравка“ 1, ул. „Мидия Енос“ №4;
o ДГ „Радост”, ул. „Червен“ №5;
o ДГ „Русалка“ 2, ул. „Чипровци“ №13а.
През отоплителен сезон 2015/2016 е извършен енергиен мениджмънт на
следните сгради:
o
o
o
o
o

ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе, бул. „Липник“ №78;
ДГ „Зора“ – гр. Русе, ул. „Измаил“, №4;
ОУ „Ангел Кънчев“ (топлофицираните сгради) – гр. Русе, ул. „Българска морава“ №6;
Общежитие за средношколци (корпус Б) – гр. Русе, бул. „Липник“, №117;
Спортен комплекс „Локомотив“ (залата за акробатика и залата за гимнастика) – гр.
Русе, ул. „Цветница“ №6;
o ДГ „Русалка“ 1 – гр. Русе, ул. „Шумнатица“, №4;
o ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе, ул. „Александровска“ №95;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Дом за стари хора „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №86;
СУ „Йордан Йовков“, бул. „Цар Освободител“ №117;
Детска ясла №4, ул. „Муткурова“ №78;
ДГ „Чучулига“, ул. „Плиска“ №100;
ДГ „Пролет“, ул. „Котовск“ №6;
ПУ "Петър Берон", бул. "Липник" №115;
ДГ „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №36;
ОУ „Олимпи Панов“, ул. „Сърнена гора“ №36;
Спортен комплекс „Дунав“;
Административна сграда на пл. „Свобода“ №6;
Административна сграда на ул. „Черно море“ №2;
Административна сграда на ул. „Олимпи Панов“ №6

В рамките на настоящия договор е възложено да бъдат приложени
необходимите действия по запазване на постигнатия резултат.
 Извършени са дейностите по проект „Мерки за повишаване на енергийната
ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“,
реализиран в рамките на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия“, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални
отоплителни системи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 - 2014 г. По проекта са извършени ремонтни
дейности и са реализирани допълнителни мерки за енергийна ефективност в
сградите на три училища и една детска градина на територията на гр. Русе, както
следва:
o ОУ „Любен Каравелов“;
o СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“;
o ОУ „Никола Обретенов“;
o ЦДГ „Незабравка 2“
Общата стойност на финансирането възлиза на 825 512,09 лв. или 422 077,63
евро и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Русе.
Специфична цел 4.2.2 Намаляване на въглеродните емисии в атмосферата и
насърчаване използването и оползотворяване на местния потенциал на ВЕИ.
 През 2016 г. не е работено по изпълнението на заложените мерки по тази
специфична цел.
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ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ, В Т.Ч.:
1. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА, КАКТО И МЕРКИТЕ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ
Най-общо, проблемите във връзка с изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Русе 2014 - 2020 г. през третата година от програмния период, са
свързани с недостатъчните и ограничени финансови ресурси. През 2016 г. общината
продължи работа по обявените процедури по оперативните програми за периода 20142020. Община Русе привлече допълнителен финансов ресурс като подписа договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Реализирани са значителен брой
дейности за подобряване условията и качеството на живот на населението на
общината и естетизация на градската среда. През 2016 г. успяхме да запазим темпото, с
което работим. В ход са всички проекти и процедури, заложени в Програмата ни за
управление. Русе се утвърди като община с високо качество във всички секторни
политики.
2. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие на Община Русе 2014 - 2020 е общодостъпен на
електронната страница на Община Русе. Информация за стратегическия документ,
както и програма за неговото изпълнение са широко популяризирани още на етапа
преди неговото приемане. Дирекция „Европейско развитие“ в Община Русе участва в
процеса на изготвяне на настоящия доклад за наблюдение като събра, обработи и
анализира данни по изпълнението на дейностите и проектите, включени в Програмата
за изпълнение на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. Годишният доклад за
наблюдение на изпълнението през 2016 г. е публикуван и е на разположение на
официалната страница на Община Русе.
3. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между
Общинския план за развитие и секторните политики на Община Русе, разработването
на секторни стратегически документи се извърши в контекста на приоритетите на ОПР
2014 - 2020 г. В допълнение, програмирането и изготвянето на проектни предложения
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в различните сектори се синхронизира и обоснова както със съответната секторна
политика, така и със заложените приоритети в ОПР на Община Русе за периода 2014 2020 г.
4. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО
В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се
осъществява координация и взаимодействие между администрацията на Община Русе
и принадлежащите кметства, Общински съвет и Областен съвет за развитие на Област
Русе, към който Общината има задължение да изпрати на неговия председател копие
от годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие. Общината осигурява участието и на организации, физически и юридически
лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
В Община Русе е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на
Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. от гледна точка на съпоставимост между
планирани и реализирани проекти и действия, вътрешен мониторинг и контрол. През
последните години Община Русе натрупа сериозен опит в подготовката на проекти и
административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е също
механизъм за избор на приоритетни за територията проекти и дейности на база на
географските информационни системи.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за
които се търсят възможности за финансиране. Независимо от съществуващите
проблеми, свързани с ограничените финансови ресурси, за постигане на ефективно
изпълнение на ОПР 2014 - 2020 г., Община Русе използва целия си потенциал за
максимално оползотворяване на различните възможности за финансиране –
национално и от европейските фондове.
Набелязани са и мерки за насърчаване на активното сътрудничество между
публичната администрация и бизнеса; създаване на успешни публично-частни
партньорства; подобряване на услугите за предприемачите и създаване на условия за
привличане на инвеститори, разкриващи нови работни места. Ще продължат усилията
за по-конкретно адресиране на социално-икономическите проблеми като се насърчи
взаимодействието и координацията между всички заинтересовани страни при
изпълнението на приоритетите на Общинския план за развитие.
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