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ОСНОВНА ВИЗИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ
Превръщане на град Русе от
догонващ в иновативен град, който
се движи с мащабни стъпки в
посока трансформирането му като
Северната столица на България.

РУСЕ
отново един от най-зелените и чисти градове в България;
привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като
население и икономически потенциал;
модерен развоен център за стартиращи компании, икономически и
технологични иновации;
достъпен за живеещите в него, включително и за хората с увреждания
и за желаещите да обвържат живота си с Русе;
красив – пример за България и извън нея;
сигурен и спокоен за жителите и гостите на града;
културен и духовен център за България;
дигитализиран – община, навлязла в бъдещето, базирана на новите
технологии за управление.
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ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ В УПРАВЛЕНИЕТО
Повишаване качеството на живот на русенци чрез създаване на
привлекателна и удобна жизнена среда, изградена конкурентна
икономика и ускоряване на социално-икономическото развитие,
повишаване на инвестиционната атрактивност, подобряване на
инфраструктурната осигуреност на територията и стимулиране на
интегрираното градско развитие.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В УПРАВЛЕНИЕТО
Единение – обединяване на силите, знанията, идеите и потенциала на
всички обществено отговорни граждани и организации на територията
на Община Русе. Всеки експерт в дадена област, учен, общественик и
гражданин ще има възможност да допринесе за развитието на
русенската общност.
Компетентност – от кмета, през общинските съветници, до работещите
в администрацията, на почит ще бъдат лицата с изявена
професионална компетентност, без значение от партийната им
принадлежност, пол, възраст, етнос, религия или други различия. В
Община Русе да се възприемат най-иновативните и добри практики за
управление при обществена информираност и обсъждане.
Прозрачност – всяка процедура, документ или плащане ще могат да
бъдат установени от гражданите, за да могат да си направят точен
извод за процесите по управление и начина, по който се разходват
публичните средства.
Ще бъде създаден Обществен съвет към Кмета на Община Русе,
в който ще могат да участват всички желаещи граждани и ще се
поставят за обсъждане желаните от русенци теми;
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Ще заработи местен, действащ на територията на общината,
омбудсман– обществен посредник, който да е коректив на
управлението и на когото гражданите да доверяват
информация и да търсят съдействие при нарушаване на техните
права;
Ще се провеждат местни референдуми и допитвания до хората
от общината или отделен квартал и населено място по важните
за тях въпроси, преди да се пристъпи към тяхното решаване.
Почтеност – абсолютна непримиримост и борба с корупцията, с
неприемливите за гражданите на Русе практики. Непрекъснат диалог с
хората и възможност за всеки да посочи нередности или да даде съвет
за оптимизиране на процесите в общината. Нетолерантност към
поведение на служители, което противоречи на добрите нрави и е
обществено неприемливо.
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ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023 Г.
Приоритет: ЕКОЛОГИЯ
Активно противопоставяне, с всички законови възможности на
промишлените замърсители, търсещи собствените си краткосрочни
интереси за сметка на русенци.
Предоставяне на гражданите на пълна и достоверна информация за
замърсителите, както и мерките, които могат да бъдат предприети
според експертите. Ще се посочват отговорните органи и лица, ще се
изисква настойчиво ежедневното им ангажиране с проблема и в найкратки срокове да се извърши необходимото, за да не се допуска
замърсяване на въздуха.
Предприемане на мерки за чистота на въздуха в непрекъснат диалог с
всички заинтересовани граждани. Ще се търсят независими експерти,
за да се посочат точно проблемите, като няма да се разчита единствено
на механизмите за самоконтрол на предприятията и държавния
контрол.
Провеждане на допитване сред русенци за придобиване от страна на
Община Русе на мобилна станция за контрол на замърсителите, с която
да се дава информация на населението, а също така да се подпомогнат
контролните функции на Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ). Ще се търсят начини за разполагане на мобилна
станция за контрол на въздуха, която ще бъде част от Националната
система за контрол. В тази посока ще бъде проучена възможността за
изграждане и на система от сензори за замерване качеството на
въздуха.
Мобилизиране на съвместните сили на гражданите, институциите и
експертите, за да не се допуска повече чувството, че русенци не са
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защитени, че по-важни са печалбите, а не здравето и животът на
хората.
Изпълнение на мерки за подмяна на уредите за горене с такива,
щадящи околната среда. Ще разясним на гражданите вредите,
причинени от горене на отоплителни материали с неизяснен произход
от промишлени предприятия и битови потребители.
Идентифициране и прилагане на всички законови способи за
подпомагане на собствениците на автомобили, отделящи по-малко
вредни емисии – чрез диференциране на местните данъци, права за
паркиране и други.
Изграждане и поддържане на масивни зелени системи, за да върне
Русе славата си на един от най-зелените градове в България.
Изграждане на паркови зони върху общински терени в крайните
квартали, в които към момента няма място за разходки, отдих и детски
игри в спокойна среда.
Засаждане на нови дървета на територията на цялата община, като
това ще се превърне в целенасочен и организиран процес. Ще
възстановим боровата гора на входа на Русе.
Подпомагане на кметовете и гражданите на малките населени места в
изграждането на красива и здравословна среда.
Подкрепяне на всяка инициатива на граждани за залесяване и
подобряване на жизнената среда.
Създаване на регистър в Община Русе за заявени от гражданите
инициативи за подобряване на градската среда, при които хората са се
обединили и желаят да допринесат с личен труд. Общината ще ги
подпомага с материали и експертни съвети.
Изпълнение на задълженията на Общината за редовно почистване на
улиците и площадите, което е ефективна мярка срещу замърсяването
на въздуха с фини прахови частици. Ще изискваме от инвеститорите на
строежите да предвиждат в Плановете си за безопасност и здраве (ПБЗ)
системи за измиване на строителната техника при напускане на
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строителните площадки с цел да не се замърсява и опрашава уличната
мрежа. Ще осъществяваме строг контрол и санкциониране на
нарушителите.
Изграждане на сепарираща и компостираща инсталации за отпадъци.
Това ще доведе до отпадане на увеличаващите се всяка година
отчисления, които общината заплаща на РИОСВ ежегодно. Въвеждане
в експлоатация на анаеробна инсталация за разделно събрани
биоразградими отпадъци.
Закупуване на компостери за домакинства в малките населени места и
провеждане на кампании за разясняваме на гражданите, живеещи в
къщи, важността сами да придобият компостери.
Изграждане на пунктове за повторна употреба на неизползвани и
ненужни вещи.
Редовно почистване на околоблоковите пространства от изхвърлени
битови отпадъци и треви. Ще се търси и реализира отговорността на
тези, които замърсяват средата за живот и работа.
Стриктно следене за извозването на отпадъците от жилищните райони
на града и в населените места от Общината.
Насърчаване използването на алтернативни средства за придвижване
чрез създаване на удобства за гражданите да изберат за личен
транспорт велосипеди или електрически скутери. Ще продължим
изграждането на главните клонове на велосипедната градска мрежа,
като съобразно финансовите възможности на Общината ще се стремим
да създадем условия през следващи периоди да се премине към
добавяне на второстепенни клонове и покриване на все повече
градски маршрути с велоалеи.
Подпомагане на хората да използват изградените вече велоалеи не
само за отмора, а и за велотранспорт. Ще направим пълна ревизия на
вече изградената веломрежа, ще я възстановим и направим удобна и
безопасна за ползване. Ще работим заедно със сдружения на
граждани с изявен интерес и компетенции по темата за
велотранспорта.
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Продължаване изграждането на нови велоалеи, подобряване
качеството на съществуващите, както и на маркировката, светлинната
и знаковата сигнализация за велосипедисти. Проучване на
възможността за проектиране на велосипедно трасе от Русе за
Николово на база на вече направени предпроектни проучвания.
Осъществяване на двустепенен контрол на строителството на новите
велоалеи. Синхронизиране на подготвящия се в момента Общ
градоустройствен план (ОГП) с одобрения План за велосипедната
мрежа.
Създаване на места за заключване на велосипеди и електрически
скутери, както и търсене на начин за предоставяне на общинска услуга
за наем на велосипеди за ползването им в града от специални
пунктове.

Приоритет: ТРАНСПОРТ
Приоритетно подновяване на транспортните средства, обслужващи
обществения транспорт, с нови, енергийно ефективни и екологични
превозни средства.
Адаптиране на разписанието на линиите на градския транспорт с
нуждите на гражданите, а не с желанията на превозвачите.
Своевременно информиране на хората за всяка една настъпила
промяна, касаеща разписание на линии, нови маршрути и други
промени относно придвижването им в града и извън него.
Съобразяване на транспортната схема и разписания с нуждите на
работещите в промишлените предприятия. Въвеждане на нова
транспортна схема.
Предприемане на ефективни действия за оптимална работа на
интегрирания градски транспорт и електронната система, при която ще
се отчита точно пътникопотокът и спазването на разписанията от
превозните средства, а паричните средства ще се събират от Общината
чрез използване на електронни билети и карти.
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Развиване на способности общинският транспорт да осигурява
необходимия превоз и от други населени места на ученици, работници
и граждани. Цел е общинският автотранспорт да поеме максимална
част от превоза на пътници в Община Русе.
Намаляване стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери,
хора с увреждания.
Разработване на Общинска програма за безопасност на движението по
пътищата и план за действие за периода 2020-2023 г.
Изграждане на зелена вълна на светофарните уредби на централни
булеварди.
Разработване на Генерален план за организация на движението.

Приоритет: ГРАДСКА СРЕДА
Довършване на ремонтите на улици и тротоари, изграждането на нови
съоръжения, които са били започнати в предишния мандат, като се
гарантира качествено и срочно изпълнение от строителите. Въвеждане
на двустепенен контрол на строителството – по време на изпълнение и
контрол преди всяко разрешение за плащане на изпълнените
строително-монтажни работи, с регламентиране на състава и
отговорностите на контролиращите екипи, за да не се допуска
приемане на компрометирани строителни работи и за да бъде
осигурено отстраняването на дефекти преди въвеждане в
експлоатация. Ревизиране на всички обекти, за които не са изтекли
гаранционните срокове, и при констатирани появили се дефекти и
несъответствия ще се поиска от изпълнителите отстраняване на
дефектите, съгласно договорните условия.
Създаване на ясна за гражданите система от критерии за реда, по който
се ремонтират улиците и осигуряването на публична информация за
реда на бъдещите ремонти, както и публичен регистър на подадените
искания от гражданите за ремонти на елементи на градската среда.
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Подобряване на микроградската среда – там, където русенци живеят и
работят – междублокови пространства, тротоари, паркове, осветление,
пейки и други елементи на градската среда. Всеки детайл и проект ще
се прави удобен и красив.
Ремонтиране на улиците в малките населени места и общинската пътна
мрежа. Ще бъде отделено внимание и на подстъпите към вилни зони,
които официално не са със статут на квартали, но в които в последните
години много наши съграждани изградиха своите домове.
Изграждане на детски площадки, включително и в централната градска
част, в кварталите и в населените места. Изграждане на спортни
площадки за самостоятелни занимания и самоусъвършенстване на
гражданите. Ремонт и поддържане на съществуващите вече изградени
детски и спортни площадки и провеждане на разяснителна кампания
сред населението за опазване и поддържане на вече изграденото, за
да се гарантира устойчивост.
Идентифициране на всички възможни варианти за изграждане на
места за паркиране в града. Изграждане на паркоместа тип „джобове“,
а където е удачно и на нови паркинги. Поетапно ремонтиране на
настилките и на съществуващи паркинги. Предотвратяване
паркирането на неподходящи места, като зелени площи и други
непригодени терени, чрез монтиране на ограничителни съоръжения.
Изграждане на достъпна среда: подстъпи, рампи, верижни стълбищни
транспортьори и асансьори към обществени сгради и публични места,
за да могат хората с увреждания удобно и лесно да ги посещават и да
са част от обществения живот на града.
Налагане на строг контрол още по време на строителството на
общински обекти, като се ангажира отговорността на строителите за
некачествено и забавено изпълнение. Ще се изисква влагане на
висококачествени материали в обектите. Процедурите за избор на
изпълнители ще бъдат законосъобразни и ще осигуряват на хората
красива градска среда за работа и живот. В градоустройството ще
държим Русе да е град за хората.
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Продължаване на за изграждане на спортна зала с басейн в кв.
„Дружба“, за да не се налага спортуващите от кварталите „Дружба“ и
„Чародейка“ да пътуват през целия град до спортните зали и двата
басейна за тренировки в града.
Продължаване ремонтите на сгради паметници на културата,
съобразно финансовите възможности.
Привеждане в добро състояние инфраструктурата, ползвана от
бизнеса, с цел подобряване на условията за транспорт за действащи
производства и средата в промишлените зони.
Извършване на непрекъснати ремонти и възстановяване на вече
амортизирани тротоарни площи, разширяване и ремонти на
съществуващи паркинги във всички части на града, като ще се увеличи
капацитетът на общинските предприятия, които сами ще извършват
това, чрез закупуване на нова подходяща техника и разширяване на
наличните човешки ресурси. Ще се извърши регистрация на структура
в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) с цел
възможност за изпълнение със собствени сили на основни ремонти и
обекти от по-висока категория.

Приоритет: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И
ИНОВАЦИИ
Подпомагане креативността и желанието за успех, като се търси силата
на предприемачеството. За всички важни решения, касаещи
икономическото развитие на града, първо ще бъдат търсени идеите и
потенциала на местните предприемачи.
Подпомагане на стартиращите компании в Русе. Активна подкрепа за
създаването на ефективен технологичен парк. На негова територия ще
бъдат осигурени споделени работни места, среда за срещи, пълен
набор от информационни масиви.
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Подпомагане на русенски компании в общ регионален маркетинг и
представяне по изложения. Активно популяризиране в национален и
международен план икономическия потенциал на компаниите в Русе
и възможностите за съвместна работа.
Осигуряване на необходимото съдействие пред икономическите
субекти, за да се облекчи административно тяхната работа.
Подпомагане на микро семейните търговски дружества, регистрирани
на територията на община Русе чрез създаване на място
/информационна точка/, което ще разяснява и подпомага
административната дейност на микро семейните фирми на
територията на общината.
Търсене на възможности за интензивни икономически връзки с
Румъния. Ще бъдем настойчиви към държавата, за да се ускори
преминаването на Дунав мост, да заработи отново ро-ро терминалът,
който да превозва десетки тежки камиони всеки ден, с което да се
разтовари частично Дунав мост и да се ускори трафикът.
Същевременно ще работим за облекчаване на хората, които всеки ден
пътуват към Русе от Мартен и Сандрово и за които трафикът около
кръговото кръстовище на Дунав мост е нетърпим.
Създаване на способности град Русе сам да изпълнява много от
необходимите си комунални дейности. Ще се търсят и наемат
работници и специалисти, ще бъде закупувана необходимата техника.
Ще се работи в подкрепа на развитието на общинските предприятия и
търговските дружества с общинско участие, чрез контрол върху
стопанисването и управлението им, с цел постигане на по-високи
финансови резултати.
Използване на нови цифрови технологии за управление, което ще
осигури високи нива на сигурност и обществен ред, улесняване на
обмена на информация между административните органи и между тях
и хората.
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Стартиране изграждането на т.нар. „Умен град“, което ще се развие и в
бъдещите управления на Русе, чрез използване на съвременни
технологии при управление на всички активи на общината.
Събиране, анализиране и управление на информация чрез използване
на съвременни технологии в цялата община, което ще направи
управлението много по-ефективно, по-евтино и удобно за живеещите
в Русе.
Изграждане на система за управление на трафика, на умни устройства,
осигуряващи сигурност на гражданите.
Осигуряване на ефективна и работеща възможност за електронна
комуникация на граждани, юридически лица и държавни органи с
общинската администрация.
Осигуряване на свободен достъп на русенци до информация за
работата на общината, в т.ч. проекти в актуален статус – реализирани и
в процес на изпълнение, с пълната налична информация към
съответния момент, която ще бъде общодостъпна на електронната
страница на общината.
Съсредоточаване на усилия към привличане на чуждестранни
инвестиции чрез промотиране потенциала и инвестиционните
възможности на града и областта.
Водене на активен диалог с бизнеса. Ежегодно ще бъдат анализирани
секторите, които се развиват на територията на общината, с цел
подпомагане.
Ефективно управление на общинската собственост – извършване на
периодичен анализ на пазара на имоти и създаване на регистър за
жилищния фонд на общината, с цел осъществяване на прозрачно
управление на общинската собственост. Реализиране на инвестиции,
според възможностите, за подобряване на материалната база в
общинските имоти – периодична поддръжка и отстраняване на
повреди от битов характер.
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Приоритет: ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
Нулева толерантност към системното нарушаване на обществения ред,
като ще бъде търсено съдействието на органите на полицията, за да не
се допуска усещането за беззащитност у гражданите.
Ежедневна и неуморна борба с агресивното и опасно шофиране по
улиците на Русе, както и с употребата на алкохол и упойващи вещества
в дворове на училища, детски градини и междублокови пространства,
с вандалските прояви.
Предприемане на незабавни действия – осветление и ограждане на
училищните дворове и тези на градини и ясли, санкциониране на
агресивното шофиране и нарушаване правилата за движение от
пешеходци и водачи на превозни средства.
Общината ще развива интензивно разполагането на камери и умни
устройства, като ще усъвършенства непрекъснато системата,
предоставяйки и данни в реално време на органите на МВР.

Приоритет: СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Запазване и утвърждаване лидерските позиции на Община Русе на
национално и местно ниво в предоставянето на социални услуги и
занапред. Администрацията ще усъвършенства работата си и добрия
диалог с неправителствените организации, които участват активно в
процеса на предоставяне на социалните услуги в общината.
Всяко дете на територията на община Русе ще получи възможност да
посещава ясла, детска градина и училище.
Осигуряване на здравословна храна в учебните заведения, за което
Община Русе ще носи централизирана отговорност.
Полагане на необходимите усилия, за да може всяко дете от региона
да посещава училище, като общината ще подпомага държавната
политика в тази насока.
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Подкрепа за организациите на възрастните хора, както и инициативите
на активните хора в пенсионна възраст.
Подпомагане на семействата в родителството. Ще се направи анализ
на всички възможни правни способи и налични бюджетни средства за
подпомагане на родителите за всяко новородено дете и особено на
многодетните родители, включително, но и не само – редуциране на
такси в детски градини и ясли, безплатен транспорт, предоставяне на
безплатни услуги от общината, а при правна възможност –
диференциране на местни данъци и такси с цел подпомагане на
семействата с повече от едно дете.
Диалог с многодетни родители, кои са най-спешните и ефективни
начини, по които Общината може да ги подпомогне, като незабавно ще
се търсят начини да се реализират.
Русе ще бъде проактивен и гостоприемен за привличане на
специалисти и техните семейства от други градове и държави.
Създаване на възможност за централизирана връзка за достоверна
информация за всеки, който желае да живее или работи в Русе.
Съдействие на желаещите работници и специалисти, които желаят да
се установят в нашия град.

Приоритет: ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
Използване в публичното управление на технологии, разработени от
русенски научни колективи и търсене на всички начини за подкрепа на
тяхната развойна дейност.
Община Русе ще бъде проактивна в двете важни дейности, за които
отговаря в сферата на образованието – поддържането в добро
състояние на сградите на училищата и план-приемът на ученици по
училища и паралелки.
Търсене на начини и оказване на съдействие за преминаване на
едносменно обучение на всички ученици.
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Гарантиране в най-висока степен спокойствието и здравето на
учениците чрез осигуряването на охрана на училищата и предлагане на
храни и напитки в тях.
Подобряване подстъпите към всички училища, за да са безопасни и
удобни за родители и ученици.
Общината ще дофинансира Центърът за ученическо техническо и
научно творчество (ЦУТНТ) и Центърът за личностно развитие, като
целта е родителите да не заплащат такси за участие на децата им в
състезания, организирани на общинско ниво.
Извършване на анализ и финансиране отначало частично, а
впоследствие и напълно обучението в Русенски университет на
студенти от български общности в чужбина, за подпомагане избора им
да останат и да изберат Русе като град за живот и работа впоследствие.
Осигуряване на възможности за стажантски програми на студенти от
Русенски университет в звената на Община Русе и нейните търговски
дружества и общински предприятия. Това ще помогне младите хора да
постигнат по-добри познания в реална работна среда, а Общината ще
получи възможност да избере впоследствие най-изявените от тях и да
ги привлече на работа.
Подкрепяне на съществуващите културни мероприятия и институции,
като целта ще бъде с тях да се постигат и обществено значими цели –
да се създават и поддържат добродетели за съвместно и мирно
съжителство, за личностно самоусъвършенстване и изява, за гордост и
привързаност към родното място.
Интензивно търсене на начини за подкрепа на културните
мероприятия на града ни, които са от национално и международно
значение и водят тук изпълнители и публика.
Представяне на културния и духовния живот на Русе на територията на
цялата страна и в чужбина.
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Организиране на събития, иновативни по своята същност, които да
задържат повече хора в града ни, както и да привличат други от цялата
страна.
Продължаване на активното сътрудничество и съвместна работа с
общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и други
неправителствени организации и дарители. Целта е Община Русе да се
превърне в притегателен център за креативни и енергични хора със
свободен дух, които искат да живеят, творят и израстват в града.
Създаване на иновативни събития, които да наложат града като
Северната столица на България.

Приоритет: СПОРТ
Подпомагане на спорта при ясни правила, създадени с участието на
заинтересованите страни – спортни клубове и федерации, органи на
образование и здравеопазване, неправителствени организации и
граждани.
Осигуряване на възможност на заинтересованите лица да участват в
обсъждане и приемане на нови правила за финансиране на спортните
клубове.
Стриктно прилагане на правилото за финансиране на приоритетни за
Община Русе видове спорт, а не да има привилегировани без ясни
правила спортни клубове.
Подкрепяне на масовия спорт и спорта за високи постижения, но също
така и активно промотиране
на индивидуалния спорт за
самоусъвършенстване на личността, защото е обществено значим.

Приоритет: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Поддържане на общинските лечебни заведения, както и УМБАЛ
„Канев“, в която Община Русе притежава под 18% от собствеността.
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Работа с частните лечебни заведения и предоставяне на необходимото
им съдействие от страна на общинската администрация.
Търсене на начини за задържане на медицинските специалисти и за
осигуряване на нови лекари и медицински сестри.
Поддържане на връзка със здравните органи и съдействие за
промоция на здравето сред подрастващите – необходимостта от
правилно хранене, хигиена, спорт, сексуална култура, рисковете от
употреба на наркотици и алкохол.
Неуморни и настойчиви усилия, за да се ограничи разпространението
на упойващи вещества и наркотици сред младежите чрез действията
на всички органи за опазване на обществения ред и сигурност.
Подкрепяне развитието на електронното здравеопазване като
модерна форма, базирана на новите технологии. Това ще подобри
профилактиката, диагностицирането и лечението на хората, както и ще
подобри достъпа до лечение и качеството на обслужването – на места,
където няма наличен лекар.

Приоритет: ТУРИЗЪМ – РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ
ПОТЕНЦИАЛ В РУСЕ И РЕГИОНА
Утвърждаване на град Русе като атрактивна туристическа дестинация в
страната и чужбина, чрез развитие на различните сфери на туризъм.
Активна работа с приоритет към популяризиране на културноисторическите забележителности, чрез туристически портали, участие
в изложения, налагането на туристически бранд и устойчив модел за
реклама.
Търсене на активно партньорство с туроператорите, браншовите
сдружения, учебните заведения с цел повишаване на груповите и
индивидуални посещения на туристически обекти от околността и
региона.
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Обогатяване на дейностите по програма „Туризъм“ с цел насърчаване
на бизнеса, и увеличаване на престоя на гостите на града. Поддържане
на добра координация с частния сектор и осигуряване на възможности
за допълнително финансиране.
Обновяване
и
подобряване
дейността
на
Туристически
информационен център и звено „Туризъм“ с цел по висока
информираност относно възможностите на града за туризъм – акцент
върху културни, исторически и природни забележителности.

Приоритет: СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ
Поддържане на активно международно и трансгранично
сътрудничество. Възобновяване на връзките с побратимените с Русе
градове. Приоритетно развитие на връзките с гр. Гюргево и гр.
Букурещ.
Насърчаване на регионалната икономика чрез използването на
потенциала на река Дунав.
Активна работа за създаването на партньорства на Община Русе с
академичните среди, бизнеса и неправителствения сектор, както и на
междуобщинско сътрудничество.
Полагане на усилия за подобряване на трансграничната свързаност и
достъпност.
Търсене на възможности за финансиране на приоритетни за общината
области от европейски, национални и всякакъв вид донорски
организации.
Подготовка на следващия програмен период 2021-2027 г., в т.ч.
организиране разработването и прилагането на новите документи за
стратегическо и териториално планиране на Община Русе.
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Активно участие в работните групи за подготовка на предстоящите
оперативни и трансгранични програми, с цел допринасяне за тяхното
качество и за да бъдат защитени интересите на Община Русе.
Осигуряване включването на Община Русе в проекти на Европейско
ниво по централизираните програми на Европейската комисия.
Търсене на начини за икономическо развитие на Община Русе чрез
осъществяване на връзки с инвеститори от цял свят и представяне на
потенциала на нашия регион.
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