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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. Стратегическият документ на Община Русе определя средносрочните цели и 

приоритети за развитие, които отчитат специфичните характеристики и потенциала на 

Общината. Общинският план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. е 

приет от Общински съвет – Русе с решение №755, прието с Протокол №30/17.10.2013 г. 

Наблюдението на Общинския план за развитие 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 и дава 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. 

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се организира от 

кмета на общината, а орган за наблюдение на общинския план за развитие е 

общинският съвет. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез 

годишни доклади на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на 

общинския план за развитие. 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. Срокът за изготвяне и внасяне за 

обсъждане и одобряване от Общинския съвет е до 31 март на всяка следваща година. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие 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 2014-2020 г. е разработен на база на действащото 

национално законодателство за регионално развитие. Годишният доклад за 

наблюдение на изпълнението за 2015 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 Закона за регионалното развитие. 

Годишният доклад съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия 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 2015 Г. 

 

Икономиката на Русе (на областно ниво) бавно се възстановява след спада в началото 

на кризата. Усилията, които се полагат в посока подобряване на икономическите 

показатели, дават реални резултати. Показателни за това са изводите на Института за 

пазарна икономика от годишното изследване "Регионални профили: показатели за 

развитие". Безработицата е под средната за страната, а БВП на човек от населението и 

доходите са над средните. През последните години инвеститорският интерес от страна 

на международни компании към Русе расте, а повишаването на размера на 

инвестициите е ключов показател за добре развиваща се икономика.  

През 2015 г. в община Русе официално регистрираната безработица е била 4.3% средно 

месечно равнище, при 4.7% за 2014 г. Средно месечният брой безработни за миналата 

година е бил 3449, с 366 по-малко в сравнение с 2014 г. Наблюдава се стабилизиране 

на пазара на труда, като входящият поток безработни намалява спрямо предходната 

година.  

По-убедителното възстановяване на трудовия пазар от 2014 г. насам вече се отразява и 

на заплатите. Брутните заплати на наетите ускоряват своя растеж тази година. Това 

показват данните на националната статистика за заплатите за първите две тримесечия 

на годината. Русе отбелязва ръст на средната месечна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение и спрямо предходното тримесечие на 2015 г. 

Според доклад на Industry Watch, ръст между 15% и 18% има и при заплатите на 

нискоквалифицирания персонал в Русе. Работният пазар в града показва доста добри 

показатели, като ниската безработица е един от тях. Докато средно в страната за едно 
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свободно работно място се борят 21 души, най-малко се борят в Русе - девет за едно 

работно място. 

Със 7.3% са нараснали чуждестранните инвестиции в Русенско за една година. Най-

много пари – 270 милиона евро, са вложенията в промишлените предприятия в 

областта и които са основно на територията на община Русе. 

Отбелязан е бум на жилищното строителство в Русе. Скок от 400 на сто в 

строителството на жилища е отчетен от Бюрото на Националния статистически институт 

в Русе. Анализът на пазара на недвижими имоти в Русе сочи, че очакванията са за 

плавно, но за сметка на това стабилно възстановяване на състоянието на имотния 

пазар в Русе, която тенденция започна през 2014 г. Това се изразява в нарастване на 

реализираните продажби главно на жилищни имоти и все по-интензивните запитвания 

за оферти за малки бизнес имоти. Резултатите от изследването на НСИ за индексите на 

пазарните цени на жилищата извеждат Русе като един от малкото градове, в които 

индексът не намалява, дори напротив. Обръщането на посоката на тази тенденция е 

доказателство за стабилизирането на местната икономика и оживление на 

икономическата активност в Русе.  

Образователната среда в града продължава да бъде една от добрите в страната. 

Русенският университет "Ангел Кънчев" със сигурност е една от най-големите причини 

за това, като връзките му с компании във и извън Русе е значителен фактор. Добрата 

материална база, която РУ "Ангел Кънчев" изгради в последните години, е обвързана с 

партньорството на университета със компании от различни сектори. Вече са изградени 

няколко развойни центъра в областта на аграрното стопанство и механотехниката. 

Според проучването на ИПИ със своите 10 хил. студенти в РУ Русе е сред областите със 

сравнително висок дял на студентите спрямо населението. 

Най-сериозните проблеми пред града са влошаващата се демографска структура, която 

е типична за Северна България. Демографският проблем в Русе е най-силно изразен в 

дългосрочен план. 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. Според НСИ -8.5% е коефициентът на естествения прираст в 

Русе през 2014 при -5.7% средно за България. В трите години до 2013 г. населението на 

областта намаляваше с около 2000 души, като обаче градското население бавно, но 

плавно се увеличаваше с по 0.2% на годишна база.  

Здравеопазването продължава да е предизвикателство, а основните проблеми са 

свързани с недостига на медицински персонал. Социалната среда е много добра, най-

вече заради по-добрите от средните показатели за бедност и социално включване, 

както и заради богатият културен живот. 

От друга страна, Русе се отличава с добра вътрешна инфраструктура, ниски нива на 

местните данъци и такси, както и завидна културна среда. Инфраструктурната ситуация 

в област Русе е добра, като достъпът до интернет, покритието на жп и пътната мрежа са 

на по-високи от средните нива в страната. 
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За последните пет години първоначално одобрените бюджети на Община Русе са били 

в следните размери:  

 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. 

В Община Русе е създадена  организация и вътрешен контрол, чрез който се 

проверяват периодично звената към Общината и второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити, като са въведените контроли на приходите и разходите. Това 

допринася за подобряване на  ритмичността и срочното изпълнение на приходната и 

разходната част на бюджета, с което е постигнато балансирано изпълнение на бюджета 

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; постигане на високо 

качество на предлаганите услуги. 

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ в контекста на 

изпълнението на приоритетите за развитие на Общинския план за развитие на Община 

Русе 2014-2020, Община Русе продължи да реализира проекти, финансирани по 

оперативни програми и други източници на финансиране.  

През 2015 г. Община Русе успешно финализира следните проекти: 

 

 По Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България                                  

2007-2013 г.: 

 "Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе – Гюргево с 

паневропейски транспортен коридор № 9"; за Община Русе –                                              

13 065 260,52 лв. 

 

 По ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.: 

 "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе" –                                                     

29 009 115,86 лв.; 

 "Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона –  

участък от ул. "Александровска", площад "Батенберг" и прилежащите 

пространства" –  5 121 849,62 лв.; 

 "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период                                

2014-2020 г." – 1 412 841,94 лв. 

 

 По ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.: 
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 "Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от 

резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 

години в Община Русе" – 552 247,98 лв.; 

 "Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище като 

алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства" –  

273 424,13 лв.; 

 "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в 

община Русе" – 214 277,99 лв.; 

 "И аз имам семейство"; Община Русе е партньор на АСП; получени 

средства – 437 220,78 лв. 

 

 Проекти, финансирани от други източници: 

 "СВЕТИЛНИК – Социално включване чрез единодействие на терапевти и 

институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации" –                                                                                           

1 192 658,86 лв.; 

  "Областен информационен център – Русе" –  524 326,58 лв.;    

 "Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация"                                  

–  140 768,65 лв.; 

 "Пътят на римските императори и Дунавският път на виното"; за Община 

Русе  –  45 866,00 лв.; 

 "Осигуряване на топъл обяд в община Русе"  –  25 599,00 лв. 

 

През 2015 г. Община Русе управлява 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" –                        

439 624,72 лв., който ще приключи през 2016 г.      

                                                                                                                                                                                            

През 2015 г. Община Русе е сключила договори за финансиране на следните проекти: 

 "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други 

уязвими групи на територията на общини от Област Русе" –                                                     

2 458 984,00 лв.; само за Община Русе – 1 518 430,68 лв.; 

 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от 

образователната инфраструктура на гр. Русе" – 825 512,09 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" –  1 338 047,31 лв.; 

 "Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе" –                                          

499 998,80 лв.; 

 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти ДГ "Чучулига" и 

ДГ "Радост" в гр. Русе" – 411 846,89 лв. 
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ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА РУСЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Предназначението на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 е да 

бъде 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 

2015 г. Общата оценка е, че Община Русе се развива динамично, целенасочено и се 

утвърждава като район за икономически растеж.  

Русе е 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.  

 

1. 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 от една страна, както и 

реализиране на дейности, свързани с привличането на нови инвестиции /вътрешни и 
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международни/, които ще влеят свеж ресурс (вкл. високотехнологични дейности) за 

развитието на местната икономика, която генерира продукти с висока добавена 

стойност. По този начин създаването/привличането на нови предприятия ще има 

директен ефект върху повишаването на местната заетост, увеличаването на 

разполагаемите доходи на населението и засилването на 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 2015 г. за изпълнението на Стратегическа цел 1 са 

в размер на 1 633 784 лв. 

 

1.1. Приоритет 1.1 Укрепване на институционалния капацитет за добро 

управление и ефективно предоставяне на електронни услуги 

 

1.1.1. 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 беше една от 10-те български общини, които взеха 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 се включиха в 

няколко семинарни обучения в България и едно в Германия, в рамките на които 

им беше представена 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 е 

в напреднала фаза на разработване и предстои да бъде приет 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 – 

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 се изпълни с финансовата 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 ще се 
кандидатства по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие 
на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.  

 С финансиране, осигурено от Оперативна програма "Административен 

капацитет" 2007-2013 г., Община Русе изпълнява проект "Община Русе – 
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интелигентна и ефективна държавна администрация" в подкрепа на 

административния капацитет на общинската администрация. През 2015 г. 

експерти от Община Русе са участвали в езикови курсове по английски език, 

обучения по "меки умения", както и в обучения по програмите на Института по 

публична администрация в зависимост от заявените потребности. 

 

1.1.2. Специфична цел 1.1.2 Подобряване на административното обслужване 

на гражданите и бизнеса 

 Областен информационен център Русе – с цел осигуряване на непрекъсваемост 
на дейността на ОИЦ-Русе, след приключване през месец декември 2015 г. на 
проекта финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ 2007-2013", 
Община Русе подаде проектно предложение "Ефективно функциониране на 
Областен информационен център – Русе" по Оперативна програма "Добро 
управление 2014-2020". Основната цел на центъра до края на 2018 г. е да 
продължи популяризирането на европейските структурни и инвестиционни 
фондове и да повиши разпознаваемостта на европейските институции сред 
потенциалните бенефициенти и широката общественост. През изминалата 
година ОИЦ - Русе проведе: 44 информационни събития, в които участваха над 
944 граждани като акцент беше поставен върху популяризирането на 
Споразумението за партньорство и възможностите за финансиране по новите 
програми за периода 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ; Участва в две 
национални инициативи на Мрежата от областни информационни центрове и 
информира 2 000 човека. За инициативата "Да създадем България 2020" 
Мрежата бе отличена с трета награда в конкурс на ЕК за публична комуникация 
в рамките на шестото издание на международния форум EuroPcom в Брюксел. 
През 2015 г. 1532 човека посетиха ОИЦ-Русе за информация. 

 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 18 620 страници от семейни регистри и 27 
890 акта по гражданско състояние. 

 Интегриране на софтуер за предоставяне на електронни административни 

услуги – Във връзка с приключването на проект "Развитие на административното 

обслужване по електронен път" с бенефициент Министерството на транспорта и 

информационните технологии, финансиран по ОП "Административен капацитет" 

и относно изпълнението на дейност "Развитие на платформата за електронни 

административни услуги за работа в облака на местната администрация и 

осигуряване на интегрирана среда за екипна работа”, Община Русе изрази 

готовност да се присъедини към общата инфраструктура и да въведе в 

експлоатация предлаганите по този проект Електронни административни услуги.  

 Въвеждане на система за плащания по електронен път към Дирекция "Местни 

данъци и такси" – Системата за плащания по електронен път на задължения към 

Дирекция "Местни данъци и такси" не беше въведена през 2015г. В момента се 

извършват последни тестове и уверенията на разработчиците на софтуера е, че в 



 11 
 

началото на 2016 г. тя ще бъде приложена в Община Русе. Този вид плащане на 

местните данъци и такси би улеснило обслужването на лицата и отпадане на 

необходимостта от заплащане на каси в паричните салони. 

 

1.2. Приоритет 1.2 Насърчаване на предприемачеството и 

конкурентоспособността на предприятията в Общината 

 

1.2.1. 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. 

 Повишаване на конкурентността и насърчаване на устойчивото развитие на 

Клъстер "Автономна платформа за граждански въздушни услуги". Проектът 

приключи успешно и се изпълни от Русенски университет "Ангел Кънчев" по ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".  

 Модификатори за намаляване на триенето и износването на индустриално 
оборудване - Проектът приключи успешно и се изпълни от Русенски университет 
"Ангел Кънчев" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013".  

 Развитие на приложните изследвания в Русенския университет - Проектът 

приключи успешно и се изпълни от Русенски университет "Ангел Кънчев" по ОП 

"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013". 

 Софтуерна платформа за анализ и управление на енергийната ефективност - 

Проектът приключи успешно и се изпълни от Русенски университет "Ангел 

Кънчев" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013". 

 Студентски практики - Проектът приключи успешно и се изпълни от Русенски 

университет "Ангел Кънчев" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013". 

 Мрежа и уеб платформа за подобряване на обществената информираност за 

опазване и регулиране на околната среда в трансграничния регион Гюргево- 

Русе и прилежащите им области – Проектът приключи успешно и се изпълни от 

Русенски университет "Ангел Кънчев" по Програма "ТГС Румъния-България 2007-

2013". Целта на проекта е подобряване на обществената информираност 

относно опазването и регулирането на околната среда в региона. Прехвърляне 

на знание за околната среда към организации и други заинтересовани страни. 

Развиване на Румънско-Български научни партньорства за трансфер на 

технологии и знания към целеви групи в сферата на околната среда. 

 Разработване на метод и инструментална среда за генериране, верифициране и 

оценка на бързодействието на бизнес процеси от избрана приложна област – 

Проектът се изпълнява от Русенски университет "Ангел Кънчев" с финансовата 

подкрепа на Фонд "Научни изследвания” – София. 
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 Румъно-български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии – 

Проектът се изпълнява от Русенски университет. Създаването на този център се 

базира на сътрудничеството на университети, изследователски институти и 

малки и средни предприятия в трансграничната област Румъния-България. 

 

1.2.2. 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, заложени в стратегията, са насочени към повишаване на обема на 

преките чуждестранни и местните инвестиции, както и свързаното с това 

подобряване на инвестиционния и бизнес климат в Община Русе. 

 

1.2.3. 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, който се провежда на 

територията на Централен 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 привлече допълнителна и различна клиентела 

за търговското тържище. Инициативата ще стане традиционна и русенци ще 

могат да си закупуват всяка събота здравословна продукция. "Фермерски пазар" 

в Русе има Fecebook страница, от която могат да се ползват  клиенти, 

биопроизводители и фермери. 

 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 2015 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. 

 

1.3. Приоритет 1.3 Насърчаване на туризма като ключов сектор за 

икономическото и социално развитие на региона. 
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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. Общият брой на посетителите е 87 

000 души, което, в сравнение с 2014 г. е ръст от 19.5%. Най- голям интерес е събрал 

Екомузеят с 23 700 посетители, след него в Русе е Историческия музей, чиито обновени 

експозиции са привлекли 10 500 души. От извънградските експозиции ръст има при 

Средновековния град Червен, където през 2015 г. си проведоха две исторически 

възстановки – едната през май с български реенактори, а другата през септември, 

когато от Русия пристигнаха "рицари", "пажове" и "дами". Посетителите на Червен през 

2015 г. са 11 000, а увеличението е с 22%. Туристите, влезли в Скалните църкви при 

Иваново запазват своята бройка – 13 000. Къщата-музей "Баба Тонка" също бележи 

ръст, тъй като новооткритата експозиция отчита 9500 посетители. Експозицията на 

открито "Сексагинта Приста" се развива изключително динамично, а нейните 

посетители са балансирано представени – множество индивидуални гости откриват 

древните римски останки. 3500 са посетителите на Сексагинта Приста. 

Ръстът на посещенията през 2015 г. показва изключителната динамика, която Русе 

постига в реализацията на своята програма за развитие на туризма, във визията си за 

развитие на града и отношението си към културно-историческото наследство. 

Към 31.12.2015 г. в Община Русе функционират 62 бр. места за настаняване и средства 

за подслон, които предлагат общо 1008 стаи с 2047 легла. Средната годишна заетост в 

хотелската база е 17,59%. Реализираните нощувки са 129210, регистрираните туристи 

са 80148, от които 57235 български граждани, а 22913 чужденци. В сравнение с 2014 г. 

не се наблюдава значително отклонение от подадените данни и средната годишна 

заетост в обектите за настаняване се запазва. 

 

1.3.1. Специфична цел 1.3.1 Опазване и развитие на туристическия потенциал 

на региона 

 Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл, 

включващ Регионален исторически музей, Регионална библиотека "Л. 

Каравелов" и Природонаучен музей – Доизграждане и обновяване на 

Историческия музей и Екомузея като обектите са открити и отворени за 

посещение през 2014 г. Дейностите са реализирани в рамките на проект на 

Община Русе по ОПРР "Развитие на културно-исторически атракции в градски 

туристически ансамбъл". През 2015 г. в Екомузея беше открита нощна диорама, 

показваща препарирани животни от региона, които са активни или ловуват през 

нощта. Игра в стил "звук и светлина” въвежда посетителите в естествената среда 

на представените видове.  

 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 
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"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-

2020", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.  

 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. 

 Учредяване на ежегоден Фестивал на ледените скулптури - през 2015 г. в Русе се 

проведе за втора поредна година фестивалът на ледените скулптури като този 

път е два пъти по-мащабен. През 2015 г. във фестивала се включиха 8 скулптури 

от 7 държави по темата "Русе в мечти от лед". 

 

1.3.2. Специфична цел 1.3.2 Популяризиране на местния туристически 

потенциал 

 "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. Община Русе осигурява устойчивост на 

изпълнението на този проект като през 2015 г. продължи участието в 

международни борси и изложения, както и отпечатването на маркетингови и 

рекламни материали за Русе. През 2015 г. Русе като привлекателна туристическа 

дестинация беше промотиран на следните туристически изложения: 

Международна туристическа борса "Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 12-

14.02.2015 г.; Международно туристическо изложение "Културен туризъм”, гр. 

В. Търново, 02-05 април 2015 г.; Международна туристическа борса - ТТР 

"Букурещ” 12-15 март 2015 г., както и на Международна туристическа борса - ITB 

Берлин, Германия, 04-08 март 2015 г. 

 Създаване на рекламни филми и други презентационни материали – През 2015 

г. Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" реализира успешно две 

рекламни инициативи, утвърждаващи Русе като културен и образователен 

център и привлекателна туристическа дестинация. В списанието BG on AIR, 

разпространяващо се във всички полети на компанията, през месец Юни беше 

публикувана статия посветена на Русе на две печатни страници на български и 

английски език. Списанието бе издадено в тираж 10 000 броя, а средно 

месечния брой пътници, до които е достигнала информацията са 110 000. По 

инициатива на Общинска фондация "Русе-град на свободния дух" през 

септември 2015 г. беше проведена кампанията "Месец на Русе"в Peika.bg , един 

от най-посещаваните сайтове, популяризиращи привлекателни туристически 

дестинации.  В рамките на 30 дни бяха публикувани 10 статии, популяризиращи  
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културно-исторически забележителности, успехите на талантливите деца на Русе  

и мащабните събития в областта на културата и изкуството в града ни.  

 Провеждане на информационни кампании чрез съвременни средства за 

информация, участия в специализирани изложения и журналистически турове; 

участия в туристически борси и изложения – Участие на Община Русе в 

рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, 

рекламни карета и друг вид рекламни кампании  и мероприятия  както следва:   

- Сп. "Вагабонд" – англоезично, тираж 9500 (участие в 3+1 бр. сп. за месеците 

май, юни, юли и август). Разпространение в дипломатически представителства и 

чартърни самолетни компании.  

- Участия във в. "Движение"  издаван в тираж 2 х 50 000 бр. през м. февруари и 

през м. май, разпространява се и в столичното метро. 

- Пътен атлас "Домино" тираж 10 000 бр. участие с пълноцветна страница 

- Сп. "Икономика" – месечен тираж 8000 бр. Публикация на материал в рубрика 

"Маршрути", публикация и на сайта www.economymagazine.bg на български и 

английски език. 

- Включване на филми за Русе в програмата на РТв "Деймос"  

- Организация и съдействие на екипа на БТВ за предаването "Дивата муха" - 

сценарий, обекти и програма за 2 филма отразяващи възможностите за туризъм 

и приключения в Русе и региона. Излъчване през месец ноември по БТВ и БТВ 

екшън. 

 През 2015 г. Община Русе е взела участие в следните изложения:  

o Международна туристическа борса "Ваканция и СПА ЕКСПО”, София – 12-

14.02.2015 г. Профилът на изложителите от страната и чужбина включваше: 

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 туристическия бизнес. Бяха осъществени контакти с около 90 

представители на туристическия бранш. Община Русе участва съвместно с 

РИМ Русе със самостоятелно нает щанд. Община Русе участва в 

разработването на маркетингов продукт за дунавския регион в партньорство 

с  Контактен център Дестинация Дунав. Участие на изложението взеха 3- ма 

представители от ОП "Русе арт". 

o Международно туристическо изложение "Културен туризъм”, гр. В. 

Търново, 02-05 април 2015 г., което включва участие в туристическо 

изложение,  филмов фестивал, конкурс "Чети и пътувай". В периода от 2 

април до 5 април 2015 г. в град Велико Търново се проведе дванадесетото 

издание на Международното туристическо изложение "Културен туризъм". 
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Изложението е едно от най-големите и значими в страната. Организира се 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. Местоположението 

беше отлично подбрано и видимостта на посетителите към него беше добра. 

Щандът бе разположен в непосредствена близост до тези на Столична 

Община, Община Пловдив и информационния щанд на Министерство на 

туризма. 

o Община Русе участва в конкурса "Чети и пътувай", част от съпътстващата 

програма на изложението с плаката на проведения през 2014 г. Русенски 

карнавал.  

o Община Русе участва и във XI –то издание на филмовия фестивал "На 

източния бряг на Европа” с рекламния клип "Русе-град на свободния дух". 

Клипът спечели специалната награда на фестивала за "Иновативен 

туристически продукт". Клипът на Община Русе се състезава с националните 

рекламни продукции на страни като Бразилия, Индонезия, Тайланд и Полша 

и др. В изложението участваха  67 общини, 11 чуждестранни  участници,  45 

бр. контакти с представители на туристическия бранш, занаятчии и 

туроператори. Участието е и в изпълнение на устойчивост по проект "Реки на 

времето". Община Русе участва с 4 –ма представители от ОП "Русе арт". 

o Международна туристическа борса - ТТР "Букурещ” 12-15 март 2015 г. - 

Международна туристическа борса THE TOURISM FAIR OF ROMANIA Букурещ, 

Румъния 12-15 март 2015 г. Община Русе участва в изложението с работно 

място на информационния щанд на България, организиран от Министерство 

на туризма. Бяха раздадени над 1000 бр. рекламни материали, осъществени 

43 бр. контакти. Участието е и в изпълнение на устойчивост по проект "Реки 

на времето" Община Русе участва с 1 представител. 

o Международна туристическа борса - ITB Берлин, Германия, 04-08 март 2015 

г. - Община Русе участва с работно място на националния щанд, организиран 

от Министерството на туризма. По време на изложението представители на 

Община Русе осъществиха контакти с представители на туристическия 

бизнес, презентираха са възможностите за туризъм и са взеха 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. На работния 

диск на Община Русе бяха представени материалите, издавани по 

Програмата за развитие на туризма, както и тези, разработени в рамките на 

проекта "Реки на времето". Същите материали бяха разпространявани и на 

щанда на Focal Point Destination Danube. Рекламно-информационни 

материали за Русе бяха предоставени на търговското аташе на България във 

Франкфурт на Майн. След приключването на изложението останалите 
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материали бяха предоставени за ползване на Посолството на Република 

България в Германия. 

o През целия период на протичане на изложението на работния диск на 

Община Русе бе излъчвана английската версия на имиджов видеоклип "Русе 

– град на свободния дух". 

o Домакинство на Община Русе в годишна работна среща на Асоциацията на 

Българските туроператорите и турагенти с представителите на местната 

власт – 19-21 октомври 2015 г. - Асоциацията пое ангажимента за 

целогодишно промотиране на Община Русе чрез ресорни медии, събития и 

изложения в страната и чужбина. Срещата бе проведена при изключителен 

интерес от страна на присъстващите туроператори. които имаха възможност 

да се запознаят с местната настанителна бази и заведения за хранене и 

развлечения. На място имаха възможност да се запознаят с културно-

историческите дадености и туристически атракции. В опознавателната 

програма бяха представени Музей на транспорта, Дунавска задруга на 

народните художествени занаяти, РИМ –Русе, Еко музей с аквариум, Баба 

Тонка, Къщата на Калиопа. Бе организирана дегустация на местни вина, 

разходка с туристически кораб, атракционна програма и демонстрация на 

модна продукция от региона. Представителите на водещите туроператори 

изказаха препоръки и заявиха ангажираност с региона. Някои от тях на място 

заявиха за промяна на туристическите си програми и включването на гр. Русе 

в тях. Оценката за събитието направена на база последващо проучване и е 

със 100% положителни отзиви за организация и представени възможности за 

туризъм. Полезното взаимодействие между Община Русе и АБТТА ще 

продължи и през следващата година. Периодично ще бъде предоставяна 

информация на членовете на асоциацията за събития от спортния и културен 

календар на Община Русе. 

 Участие на Община Русе 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. През 2015 г. Община Русе участва още в: 

o Разработването на единна европейска система от туристически индикатори 

(ETIS) за устойчиви дестинации – наблюдение на показатели, управление и 

повишаване на устойчивостта на туристическата дестинация. 

o Плаваща конференция на Контактен център Дестинация Дунав 

o Работна среща на МТ за разработване на туристически маршрути, които да 

бъдат презентирани в националните рекламни материали и кампании. 

o Съдействие за организацията на среща "Култура, туризъм и имоти" 

организиран от сп. ENTERPRISE и Национално сдружение "Недвижими 

имоти", с официалната подкрепата на Община Русе и с партньорството на 

Русенска Търговско-индустриална камара. 
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o Участие в изложение "Празници, обичаи, традиции и туризъм", София 08-

11.09.2015 г.  

o Съдействие за организацията на Второ издание на кулинарно състезание за 

непрофесионалисти "На върха на ножа" 28.11.2015 г. Основни организатори 

Клуб на професионалните готвачи и Професионална гимназия по туризъм 

Русе. 

o Кампания на Министерство на туризма за деня на река Дунав 29.06.– 

предоставени рекламни материали за популяризиране на на Община Русе и 

региона. 

o Съвместна кампания с FPDD за разработване на рекламни материали – 

Пътеводител за българския Дунав, Винени пътешествия по българския Дунав, 

Събития и празници по българския Дунав, Българският Дунав – природа и 

активен туризъм, Обекти на ЮНЕСКО по българския Дунав. Участие в 

рекламна кампания по време на МТИ "Ваканция и СПА експо" 

o Национална рекламна кампания на Министерство на туризма за 

популяризиране на културно-туристическите забележителности и 

стимулиране на вътрешния туризъм. В рамките на кампанията в три 

областни града предстои да бъдат поставени рекламни билбордове Русе и 

региона. 

 Разработване на смартфон-приложение с информация за Русе - Общинска 
фондация "Русе – град на свободния дух" инициира разработването и 
функционирането на мобилно приложение MY CITY. Виртуалният пътеводител е 
разработен специално за нуждите на местната администрация, за да 
разпространява по-бързо и ефективно, по всяко  актуална и леснодостъпна 
информация за жителите и гостите на Русе.  Благодарение на мобилното 
приложение ще се разпространява информация за градска среда и проекти, 
новини и културни събития, културно-исторически забележителности и 
атракции. 

 Провеждане на туристическо изложение "Уикенд туризъм" – В XI туристическо 

изложение УИКЕНД ТУРИЗЪМ РУСЕ 2015 и VIII Фестивал на туристическите 

атракции и анимации участваха рекорден брой компании 125 на брой. 

Регистрирани бяха над 400 участници. Бе изграден специален щанд на 

Министерството на туризма, на който Министерството представи националната 

визия за развитие на туризма. Бе проведена кръгла маса с участието на експерти 

на МТ. Бяха организирани мащабни улични атракции в рамките на изложението 

и фестивала. Бе представена нов вид атракция свързана с развитието на нов вид 

продукт – местно вино и кухня с участието на Клуб на професионалните готвачи 

– Русе. Община Русе получи допълнително финансиране от Министерство на 

туризма  в размер на 15 900 лв. 

 "Русенски карнавал" – през 2015 г. се проведе 14-тото издание на карнавала с 

участието на творчески групи, състави, клубове, колективи, както и на 

самостоятелни участници в най-пъстрото събитие в културния календар на 
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града. Цветната фиеста се състоя на 20 юни, в навечерието на Еньовден. 

Карнавалната програма включваше шествия, танци, забавления, игри, както и 

паричен и награден фонд. 

 

2. 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. 

Стратегическата цел 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, като 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 2015 г. за изпълнението на Стратегическа цел 2 са 

в размер на 7 490 483 лв. 

 

2.1. Приоритет 2.1 Подобряване на достъпа до образователни, здравни и 

социални услуги и развитие на спорта и младежките дейности 

 

2.1.1. 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 на партньорството с Община Русе бяха актуализирани 

учебните програми на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в направленията 

"Публична администрация" и "Политически науки". Подписано е и 

Споразумение за сътрудничество между двете институции като Община Русе 

осигурява на студентите възможност за практика и провеждане на студентски 

стажове. Целта е осигуряване на необходимата професионална квалификация и 
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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 Русе. 

 Проект "Наука и бизнес” – проектът приключи успешно и се реализира от 

Русенски университет "Ангел Кънчев" по ОП "Развитие на човешките ресурси 

2007-2013". 

 Актуализиране на учебни програми във Факултет "Електротехника, електроника 

и автоматика" в съответствие с изискванията на пазара на труда – Изпълнението 

на проекта цели засилване на партньорството с бизнеса и 

научноизследователската общност за подготовка на висококвалифицирани 

специалисти от професионални направления "Електротехника, електроника и 

автоматика" и "Комуникационна и компютърна техника", отговарящи на 

съвременните изисквания на потребностите на пазара на труда за изграждане 

на икономика, основана на знанието. Проектът приключи успешно и се 

реализира от Русенски университет "Ангел Кънчев" по ОП "Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013". 

 

2.1.2. 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" - 

Изготвени са 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 се изпълниха 

строително монтажни работи през 2015 г.; 

 Ремонт на МГ "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. 

 Ремонт на СОУ "Христо Ботев", в т.ч. изграждане на спортна площадка и 

озеленяване в прилежащите дворни пространства – Изготвен е инвестиционен 
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ОУ "Васил Априлов", гр. Русе - Възложено е обследване за енергийна 

ефективност на сградата; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на АГ "Гео Милев", гр. Русе – проектът е подаден за финансиране по Програма 

"Красива България"; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на общежитие за средношколци, гр. Русе, бул. "Липник" №117 - Изготвен и 

одобрен инвестиционен технически проект за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност Предстои внасяне на документация за одобрение и финансиране 

от НДЕФ; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на СОУ "Васил Левски", гр. Русе - Възложено е обследване за енергийна 

ефективност на сградата; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ОУ "Тома  Кърджиев", 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“; 
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 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", 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“; 

 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“. 

Предстои ремонт на отоплителна инсталация; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на СОУ "Йордан Йовков", бул. Цар Освободител - Предстои изготвяне на 

инвестиционен технически проект за кандидатстване в НДЕФ за финансиране; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ОУ "Ангел Кънчев", ул. "Братя Миладинови" №37 - Не функционира от 2015 г.; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ОУ "Никола Обретенов", гр. Русе, ул. "Никола Табаков" 4 - Предстои избор на 

изпълнител за основен ремонт на отоплителната инсталация на сградата; 

 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.  

 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 2014-2020", финансиран по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007-2013. 

 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 2014-2020", финансиран по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007-2013. 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Чучулига" в гр. 

Русе - Изпълнени строително-монтажни работи по инвестиционен технически 

проект и разрешение за строеж; 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Радост" в гр. Русе - 

Изпълнени са строително-монтажни работи по инвестиционен технически 

проект и разрешение за строеж; 
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 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 - Възложено е обследване за 

енергийна ефективност на сградата; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ОДЗ "Синчец - филиал Долапите, ул."Стремление" 22 - Възложено е 

обследване за енергийна ефективност на сградата; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Пролет", гр. Русе, ул. "Котовск" 15 - Възложено е обследване за 

енергийна ефективност на сградите /3 корпуса/; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на "Незабравка" 2, ул. Българска морава 7А - Предстои обновяване на 

отоплителната инсталация; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Звездица" №1, ул. "Ракитово" №1 - Възложено е обследване на 

сградата за енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Здравец", ул. "Захари Стоянов" №36 - Възложено е обследване на 

сградите за енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Детелина" 1А крило, гр. Русе, ул. "Рига" 36 - Възложено е обследване на 

сградите за енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Детелина" 1Б крило, гр. Русе, ул. "Рига" 36 - Възложено е обследване на 

сградите за енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Детелина" 1Б крило, гр. Русе, ул. "Рига" 36 - Възложено е обследване на 

сградите за енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Зора", ул. "Измаил" №4 - Възложено е обследване на сградата за 

енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Слънце" 1 , гр. Русе, ул. "Шейново" - Възложено е обследване на 

сградите за енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ОДЗ "СНЕЖАНКА"  - централна сграда - Възложено е обследване на сградата 

за енергийна ефективност; 
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 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Чучулига", ул."Борислав " № 4 заедно с детска ясла 8 - Възложено е 

обследване на сградата за енергийна ефективност; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на ЦДГ "Чучулига" 2 , ул. "Иглика" № 2 - Изпълнени по проект финансиран от 

НДЕФ и съфинансиране от Община Русе; 

 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване 

на "Радост", ул. "Червен" 5 включително с детска ясла 1 - Изпълнени по проект 

финансиран от НДЕФ и съфинансиране от Община Русе; 

 Осигуряване на стипендии, призове и награди на ученици със значими 

постижения в областта на науката, изкуствата и спорта – С решение на 

Общинския съвет Русе е приета програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби. Така през 2015 г. 222 възпитаници на 15 общински, пет 

държавни и едно частно училища са получили допълнително материално 

стимулиране на стойност 17 100 лева. Средствата са за призови класирания от 

конкурси в областта на културата, изкуството, науката и спорта. С едногодишни 

стипендии в размер на 135 лева месечно са отличени и шестима ученици от 

математическата гимназия, двама ученици от гимназията за европейски езици и 

един от английската гимназия. За повишаване на достъпа на гражданите до 

висшето образование и повишаване на мотивацията и високите постижения на 

студентите в Русенския университет "Ангел Кънчев" са отпуснати стипендии и 

награди на студенти с отличен успех. 

 Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и 

информационните технологии – Проектът приключи успешно и се изпълни от 

Русенски университет "Ангел Кънчев"" по ОП "Развитие на човешките ресурси 

2007-2013". 

 

2.1.3. Специфична цел 2.1.3 Осигуряване на висококачествени здравни услуги 

за населението 

 Осъвременяване и оборудване на здравни заведения с апаратура и софтуерни 

продукти - В Община Русе стартира 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. За абонаментна поддръжка на програмните продукти "Сладко бебе" 

и "Електронно класиране за целодневен и полудневен прием в общинските 

детски ясли" изразходваните средства са в размер на 12 537 лв. 
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 Разкриване на амбулатория за първична медицинска помощ на територията на 

кварталите ДЗС и Образцов чифлик – Разкрита е Амбулатория за първична 

медицинска помощ към лечебно заведение. 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 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" – Проектът е финансиран по Оперативна програма "Регионално 
развитие" 2007-2013 г. и е 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 подпомагане 

на 43 двойки с репродуктивни проблеми. През 2015 г. финансово са 

подпомогнати 29 /двадесет и девет/ семейни двойки с репродуктивни 

проблеми, 13 /тринадесет/ от одобрените двойки са с отложени процедури по 

медицински показания. Седем от двойките, провели процедури по асистирана 

репродукция са информирали общинска администрация за положителен 

резултат. 

 Реализиране на програма "Синди" – "Здрави деца в здрави семейства" за 

промоция и профилактика на здравето – През 2015 г. успешно се реализира 

Общинска програма "Здрави деца в здрави семейства" - детска компонента на 

Програма "Синди". Програмата е насочена към подобряване здравословното 

състояние на децата и учениците в Община Русе. Организирани са обучения на 

медицинските специалисти и кампании за намаляване и ограничаване на 

рисковото поведение и навици сред подрастващите. 

 Провеждане на профилактични прегледи и лечение на деца с гръбначни 

заболявания в Община Русе – Ранно откриване на начални гръбначни промени 

от патологичен тип сред децата от 1 до 4 клас в Община Русе. Извършени са 2 

скрининга, като са обхванати всички деца от 1 до 4 клас в Община Русе, около 5 

000. Проведени са двумесечни лечебни курсове на 80 деца в Община Русе. 
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Проведената лечебна гимнастика е довела до намаляване броя на децата с 

гръбначни изкривявания. 

 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 

2015 г. изпълнителят по договор е извършил 32 броя начални медицински 

прегледи, 2 952 броя периодични медицински прегледи и 8 239 

предсъстезателни медицински прегледи на спортуващи деца и ученици в 

Община Русе. От 01.01.2015 г. е разкрита нова медицинска услуга - 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 400 деца и ученици участват в организирани 

спортно-състезателни дейности по спортовете: бокс, баскетбол, стрелба с лък, 

карате, волейбол, джудо, фехтовка и футбол. Средният брой на прегледаните 

деца в здравния кабинет е от 15 до 20 деца ежемесечно.  Общият брой на 

прегледаните деца за целия период на договора е 155. В СК "Локомотив" 

ежедневно 270 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни 

дейности по спортовете: акробатика, скокове на батут, борба, тенис на корт, 

спортна гимнастика. Средният брой на прегледаните деца в здравния кабинет е 

от 30 до 40 деца - ежемесечно.  Общият брой на прегледаните деца за целия 

период на договора е 258. В СК "Ялта" ежедневно 270 деца и ученици участват в 

организирани спортно-състезателни дейности по спортовете: художествена 

гимнастика, вдигане на тежести, лека атлетика, карате, бадминтон, футбол, 

спортна гимнастика и тенис на маса. Средния брой на прегледаните деца в 

здравния кабинет е от 15 до 20 деца ежемесечно. Общият брой на прегледаните 

деца за целия период на договора е 111. 

 Провеждане на програма "Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите" – ПИЦ 

- Русе е провел ежегодното отбелязване на Световния ден за борба със СПИН на 

01.12.2015 г. През годината е изпълнявана и превантивна програма, насочена 

към учащи от 5-ти до 11-ти клас. 

 Провеждане на Програма за превенция на наркомании – ПИЦ - Русе е провел 

ежегодното отбелязване на Световния ден за борба с наркоманиите. През 

годината е изпълнявана и превантивна програма, насочена към учащи от 5-ти до 

11-ти клас. 

 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 към Комплексен онкологичен 

център – Русе, продължава да функционира. Средствата са от бюджета на КОЦ 

Русе 
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 Изграждане на детска ясла в кв. 767, ж.к. "Родина 3" – 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 Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007-2013; 

 Благоустрояване, озеленяване и подмяна на детските съоръжения в дворовете 

на 7 детски ясли - Детска ясла № 8 – възстановена е детската площадка – люлки, 

пързалки, влакчета; извършено е озеленяване на тревната площ в двора на 

детската ясла; асфалтиран е тротоара пред детското заведение. 

 Ремонтни дейности на сградите на Детска ясла №16 и Детска ясла №15 - Детска 

ясла  №15 - извършва се цялостен ремонт на покривната конструкция на 

детското заведение - 104 938 лв. Детска ясла №16 – укрепителен ремонт на 

основите на детското заведение и тротоарната настилка около него - 15 000 лв.    

 Детска млечна кухня – закупено оборудване за приготвяне на храна.                   

 Обзавеждане и оборудване на детските ясли - Закупени компютърни 

конфигурации за всички детски ясли     

 Ремонт и оборудване на помещения  в сградата на ДМСГД - Русе за разкриване 

на две нови яслени групи към Детска ясла №6 - В процедура на подписване на 

договор за проектиране. В процес на разработване на обществена поръчка за 

обзавеждане и оборудване на помещенията, определени за разкриване на две 

яслени групи към Детска ясла № 6, в сградата на ДМСГД – Русе по Проект 

"Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими 

групи на територията на община от Област Русе". Стартирана е процедура, която 

ще се реализира през 2016 г.                                                    

 

2.1.4. 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 2014-2020", финансиран по Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013. 

 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. 
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 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 "Подкрепа за достоен живот" по програма 

"Алтернативи" –В периода от началото м. 01.2015 г. до 23.04.2015 г. услугата 

"Личен асистент" са предоставяше по ПМС № 4 от 15.01.2015 г. В края на 

периода услугата е предоставена от 109 лица наети като "Лични асистенти" на 

109 потребители на услугата, от които 26 деца и 83 лица с увреждания. На 24.03. 

2015 г. Община Русе подписа споразумение за партньорство с Агенцията за 

социално подпомагане при реализацията на проект "Нови възможности за 

грижа" по схема "Нови алтернативи" на ОПРЧР 2014-2020 г.  Към 31.12.2015 г. се 

изпълняват  поетите ангажименти в управленската програма за администриране 

проект, по който се предоставя социалната услуга "Личен асистент" на деца и 

лица с увреждания. През  2015 г. като лични асистенти са наети 132 лица. Те са 

предоставяли услугата в домовете на 136 потребители от Община Русе. 

Изготвени са 4 бр. междинни технически доклади и финансови отчети за 

отчитане на дейностите по проекта  и финансовото му отчитане. 

 Реализиране на проект "Звено за услуги в домашна среда" по програма "Помощ 

в дома" – Проектът е насочен към самотно живеещи хора и лица с трайни 

увреждания, които имат необходимост от помощ в домашна среда. Почасовите 

услуги включват: дейности за социално включване, комунално – битови 

дейности и дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-

социална насоченост в домашна среда на потребители от целевите групи от 

населените места на Община Русе. В рамките на проекта 100 потребители 

получиха професионална помощ и на 40 лица е осигурена трудова заетост като 

"Социални асистенти" и "Домашни помощници". Проектът приключи успешно 

на 30.04.2014 г. От 01.05.2014 г. Община Русе осигурява устойчивост на 

социалните услуги "Домашен помощник" и "Социален асистент". За периода от 

01.05.2014 г. до 31.10.2015г. Община Русе осигури устойчивост на социалните 

услуги "Домашен помощник" на 75 потребители от 17 наети лица и "Социален 

асистент" на 9 потребители от 3 наети лица към създаденото по проекта "Звено 

за услуги в домашна среда" към Домашен социален патронаж. 

 Изграждане на нов корпус към Дом за възрастни с деменция "Приста" – 

Изграден е нов корпус към Дом за възрастни с деменция – "Приста". Предстои 

официално откриване. 

 Ремонт на Дом за възрастни хора с физически увреждания – Изграждане на 

газова инсталация. 
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 Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа (Заместваща семейна 

грижа за деца с увреждания) – Запазен е капацитетът на услугата поради 

целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични 

разстройства – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите. 

 Център за обществена подкрепа – Запазен е капацитетът на двата центъра 

поради целогодишното ѝ използване на услугите, предоставяни в тях от 

потребителите. 

 Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – РАЛИЗ – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" Каритас – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Дневен център за възрастни хора "Трета възраст" – Запазен е капацитетът на 

услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите. 

 Приют за лица - Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите. 

 Защитени жилища за младежи – 3 бр. - Запазен е капацитетът на услугата 

поради целогодишното ѝ използване от потребителите 

 Защитени жилища за възрастни с психични разстройства – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Защитено жилище за възрастни с тежки психични разстройства вследствие на 

зависимости – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите. 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства – 

Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от 

потребителите. 

 Дневен център за възрастни с психични разстройства в следствие на 

зависимости – Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ 

използване от потребителите. 

 Център за работа с деца на улицата към КСУДС Русе – Запазен е капацитетът на 

услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Център за настаняване от семеен тип към КСУДС – Русе – Запазен е капацитетът 

на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Приют за безнадзорни деца към БЧК – Запазен е капацитетът на услугата поради 

целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Център за работа с деца на улицата към БЧК – Запазен е капацитетът на услугата 

поради целогодишното ѝ използване от потребител  
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 Центрове за настаняване от семеен тип (2 бр.) – Запазен е капацитетът на 

услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите 

 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 "Социално закрила" на Министерство 

на труда и социалната политика. Осигурена  е топла храна за 99 потребители в 

периода 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. и от 01.10.2015 г. до 31.12.2015г. В 

периода от 01.05.2015 г. до 30.09.2015 г. Община Русе подписа договор и 

реализира проект 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 "Осигуряване на топъл обяд в Община Русе" – 2015 г. на стойност 

25599,00 лв. Осигурен в този период от време е топъл обяд на 100 лица от 

посочените на програмата целеви групи. В резултат на доброто управление  на 

16.12.2015 г. Фонд "Социална закрила” сключи нов договор с Община Русе, с 

който ще осигури дофинансиране на дейността на Обществената трапезария за 

периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. 

 Сдружения на хора с увреждания (6 бр.) – Отпуснати са средства за заплащане 

на извършени разходи за ел. енергия, отопление, вода, телефони и дейности на 

сдруженията на хората с увреждания. 

 Клубове на пенсионери (24 бр.) – 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.  

 Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи – Запазен е 

капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Дневен център за деца с увреждания (седмична грижа) – Запазен е капацитетът 

на услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Център за обществена подкрепа към КСУДС Русе – Запазен е капацитетът на 

услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите. 

 Кризисен център за жертви на домашно насилие и други форми на 

експлоатация - Капацитет 8 места. 

 Дневен център за младежи с увреждания – Надежда - Услугата стартира като 

държавно делегирана дейност на 30.05.2014 г. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за лица без подслон  и лица в 

риск - Услугата стартира като делегирана от държавата дейност на 21.10.2014 г. 

след проведен конкурс за възлагане на управлението. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Вяра" - 

/"Да не изоставим нито едно дете"/ След приключване на проектните дейности 
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считано от 01.04.2015 г.  услугите се предоставят като държавно делегирани 

дейности. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

"Надежда" - /"Да не изоставим нито едно дете"/ След приключване на 

проектните дейности считано от 01.04.2015 г.  услугите се предоставят като 

държавно делегирани дейности. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Любов" 

- /"Да не изоставим нито едно дете"/ След приключване на проектните дейности 

считано от 01.04.2015 г.  услугите се предоставят като държавно делегирани 

дейности. 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства – Райна 

Гатева - /"Живот в общността"/ След приключване на проектните дейности 

считано от 01.06.2015 г.  услугите се предоставят като държавно делегирани 

дейности.   

 Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства – Райна Гатева - /"Живот 

в общността"/ След приключване на проектните дейности считано от 01.06.2015 

г.  услугите се предоставят като държавно делегирани дейности.   

 Проект "Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като 

алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства" /"Живот в 

общността"/ - След приключване на проектните дейности считано от 

01.06.2015г.  услугите се предоставят като държавно делегирани дейности.  

Проведена е процедура за възлагане и избор на доставчик на социалните 

услуги. Избран е доставчик/изпълнител. Сключени са: Договор с "Център за 

психично здраве - Русе" ЕООД за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за 

лица с психични увреждания за срок от пет години,  в сила считано от 01.06.2015 

г. Договор с "Център за психично здраве - Русе" ЕООД за предоставяне на 

социалната услуга НЖ за лица с психични увреждания за срок от пет години, в 

сила считано от 01.06.2015 г. 

 Реализиране на проект "Светилник – социално включване чрез единодействие 

на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации" - 

Реализиране на проект с принос за устойчивото развитие на дейности, с които са 

постигнати конкретни резултати за формиране на родителски умения в общност 

на уязвими социални групи, подобряване на здравния статус и семейната среда 

за деца в риск, подготовка за равен старт в училище и превенция на социалното 

изключване.    

 Реализиране на проект "Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на 

комплекс от  резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 

до 18 г. в Община Русе" /"Да не изоставим нито едно дете"/ - След приключване 

на проектните дейности считано от 01.04.2015г.  услугите се предоставят като 

държавно делегирани дейности. Проведена е процедура за възлагане и избор 

на доставчици на социални услуги. Избрани са доставчици, с които са сключени: 
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Договор със Сдружение "Дете и пространство" за предоставяне на социалната 

услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Вяра" с капацитет 14; Договор със 

Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум" за предоставяне на социалната 

услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Надежда" с капацитет 14; 

Договор със Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум" за предоставяне на 

социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Любов" с капацитет 

14. 

 "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община 

Русе" /"Шанс за щастливо бъдеще"/ - На 30.11.2015 г. приключи 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 "Шанс за щастливо бъдеще" – КОМПОНЕНТ 2: "Разкриване на 

иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на 

изоставянето на деца от 0 до 3 години" за отпускане на сумата от 599 967 лв. По 

време на проекта се разкриха 7 иновативни интегрирани услуги за деца от 0 до 3 

години. ДМСГД беше закрит, а услугите са - Център за настаняване от семеен тип 

за деца с потребност от постоянни медицински грижи , Звено "Майка и бебе", 

Дневен център за деца с увреждания, Семейно-консултативен център, Център за 

майчино и детско здраве, Център за подкрепа на приемната грижа и 

осиновяването и Център за психично здраве за деца. На 30.11.2015 г. е 

проведена заключителна конференция за отчитане дейностите по проекта. 

 Реализиране на проект "И аз имам семейство" - Община Русе продължи 

изпълнението на проект "И аз имам семейство" до 31.12.2015 г. Броят на 

утвърдените професионални приемни семейства е 24. Към 31.12.2015 г. има 24 

утвърдени приемни семейства. 

 "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община 

Русе" ("Шанс за щастливо бъдеще") – 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 "Шанс за 

щастливо бъдеще" – КОМПОНЕНТ 2: "Разкриване на иновативни интегрирани 

услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 

години" за периода от 01.12.2015г. до 31.12.2015г. Община Русе е осигурила 

финансиране  на стойност 35 457,00 лв. от които за Център за настаняване от 

семеен тип за деца с потребност от постоянни медицински грижи – 13 281,00 

лв., за Звено "Майка и бебе" – 5 779,00 лв. и за Дневен център за деца с 

увреждания – 17 285,00 лв. Услугите Семейно-консултативен център, Център за 

майчино и детско здраве се предоставят от СНЦ "Еквилибриум" с/но подписано 

споразумение за партньорство. Услугата "Център за подкрепа на приемната 

грижа и осиновяването" се предоставя по проект "Приеми ме 2016" на 

основание подписано партньорско споразумение м/у АСП и Община Русе. 

Услугата  "Център за психично здраве за деца" се предоставя от ЦПЗ " с/но 
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подписано споразумение за партньорство и клаузата в договора за БФП 

изискваща устойчивост след приключване на проектните дейности.. 

 Предоставяне на социални услуги по проект "Нови възможности за грижа" по 

схема "Нови алтернативи" на ОП РЧР 2014-2020 г. - На 24.03.2015 г. Община Русе 

подписа Партньорско споразумение от 24.03.2015 г. между Община Русе  и 

Агенцията за социално подпомагане за реализацията на проект "Нови 

възможности за грижа" по схема "Нови алтернативи" на ОПРЧР 2014-2020 г. Към 

31.12.2015 г. се изпълняват  поетите ангажименти в управленската програма за 

администриране проект, по който се предоставя социалната услуга "Личен 

асистент" на деца и лица с увреждания. През 2015 г. като лични асистенти са 

наети 132 лица. Те са предоставяли услугата в домовете на 136 потребители от 

Община Русе. Изготвени са  4 бр. междинни технически доклади и финансови 

отчети за отчитане на дейностите по проекта  и финансовото му отчитане, като 

отчетените разходи към 31.12.2015г. са в размер на  331 942,75 лв. 

 Предоставяне на социални услуги по проект "Независим живот в Звено за услуги 
в домашна среда" - Подписан  договор за реализиране на  проект "Независим 
живот в звено за услуги в домашна среда - Русе" за период от 21 месеца от 
16.12.2015 г. до 15.09.2017 г.  за предоставяне на услугите "Домашен помощник" 
и "Личен асистент" от Звеното за услуги в домашна среда по схема "Независим 
живот" по ОП "РЧР” 2014 - 2020 г. за  499 998,80 лв. 

 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. 

 

2.1.5. 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 

– Разработена е Програма "Спорт" за 2015 г., като за отчетния период общината 

е инвестирала в спортни клубове, събития и турнири – 520 000 лв. Изпълнява се 

и Програма за Ученическата спортна школа, която е насочена към 

усъвършенстване на физическата дееспособност и началната спортна 

подготовка на учениците, към подбора и селекцията на талантливи деца за 

представителните училищни и клубни отбори. 

 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. 

 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 
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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. 

 Подмяна на дограма с цел повишаване на енергийната ефективност на 

спортната база в комплекс "Дунав" – инвестирани са 15 хил. лв., като е сменена 

дограмата във фоайето на комплекса. 

 Ремонт и подновяване на водопровод и канал в спортен комплекс "Локомотив" 

– изпълнен по стопански път от ОП "Спортни имоти". 

 Изграждане на осветление на тенис кортове в Парка на младежта – инвестирани 

1700 лв. за закупуване и монтиране на прожектори 

 През 2015 г. Община Русе откри първата площадка за стрийт фитнес в Русе, 

която се намира до блок "Съединение". 

 През 2015 г. Русе обяви своята кандидатура за "Европейски град на спорта 

2016". В координация с местната спортна общественост Община Русе разработи 

визия и събитийна програма, с които влезе в надпреварата. На официална 

церемония в Европейския парламент в Брюксел, на 18 ноември 2015 г., градът 

беше обявен за носител на титлата. 

 

2.1.6. Специфична цел 2.1.6 Развитие на младежките дейности в Общината 

 

 Международен младежки балетен фестивал "Танцуваща река" – Проведен на  

04.04.2015 с участие на 729 участника от 32 състава от 11 града от България и 4 

от Румъния. 

 Конкурс за художествено слово "За да я има България" - Проведен на 

28.02.2015г. В зала "Европа" на Доходно здание. С участието на 180 деца и 

младежи от училищата в Русенска област. 

 Конкурс за  фотография на тема "Моето любимо място в Русе - град с 

европейски облик" по случай празника на града - 6 май и Деня на Европа - 

Проведен на 09.05.2015 г., участвали 100 снимки на 50 ученика от 10 русенски 

училища. 

 Международен конкурс за рисунка и фотография за водата на тема "Вода за 

живот" - Проведен на 22.03.2015г., участвали 650 творби, част от които от 

Мароко, Египет, Гърция, Турция, Румъния, Швеция и Хърватска. 

 Регионална младежка конференция на тема "Хоризонт за Русе - възможности и 

перспективи пред младите хора" - Проведена на 06-07.04.2015г. В зала "Европа" 

на Доходно здание. Участвали 150 младежи на възраст 15-19 години, от които 

ученици и членове на формални и неформални структури. 

 Международен младежки фестивал "Дунав Рок фест" - Проведен на 30.06.2015г. 

На открита сцена на река Дунав с участието на 18 младежи от 4 групи. През 

двата дни младежите, станали съпричастни на фестивала, са около 3 000. 
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 Деветнадесето издание на Национален ученически театрален фестивал 

"Климент Михайлов" - Проведен в периода от 13.06.2015 г. – 19.06.2014 г. в 

сградата на Доходно здание на всичките сцени. Проведена предварителна 

селекция на съставите и  с участието на 307 младежи от 23 състава от 15 града от  

цяла страна. 

 Четвърта Национална хорова среща - Проведена на 31.10 - 01.11.2015 г. в зала 

"Европа" на Доходно здание и в храм - паметника "Св. Троица" с участието на 

шест колектива от Варна, София, Търговище и Русе и участието на 300 младежи. 

Първи ден – концерт в зала "Европа" и втори ден – концерт в храм – паметника 

"Св. Троица" с православни песнопения. 

 Деветнадесето издание на Международен конкурс за млади изпълнители на 

българска и популярна песен "Северно сияние” – Русе - Провеждане на 

деветнадесетото издание на Международния конкурс за млади изпълнители на 

българска и популярна песен "Северно сияние” – Русе в периода 13-15.11.2015г. 

Участвали деца и младежи от България и Румъния. 

 Международен турнир по спортни танци – WDSF Open Ruse 2015 - Проведен на 

21-22.11.2015г. В зала Булстрад Арена. Участвали над 400 двойки от 20 държави, 

сред които Италия, Дания, Естония, САЩ, Германия, Израел, България и др. 

 Развитие на младежките дейности - Лятна академия – 100 лв. Концертна 

дейност в страната и чужбина, участие във фестивали и конкурси – 2000лв. 

 Младежки информационен консултантски център - Работи пет поредни години, 

като се доразвива през 2015 година за качествената и по-лесно достъпна 

информация до младежите в града и областта. 

 Участие в международна младежка мрежа - От  2002 г. ОМД 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 "Млади доброволци в 

действие; Младежки обмен в Гърция; ЕДС "Доброволци за изкуство"; Участие в 

младежки концертни програми и конкурси в Италия, Румъния, Гърция; Тренинг - 

курс в Германия на тема "Нови контакти"; Участие на младежки работник в 

тренинг курс "Advanced training on Quality" в Македония, представляващ ЦРЧР и 

Националната Агенция София; Младежки еко обмен в Белгия; 

 Реализация на Общинска програма "Младежка доброволческа служба" - ОМД 

развива доброволческа дейност и е акредитирана организация за изпращане и 

посрещане на доброволци по Европейската доброволческа служба. Изпратен 

доброволец по дългосрочен ЕДС проект в Германия.  Предоставя достъп на 
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младежите до информация за възможностите на доброволчеството и ги 

информира за ползите от него. 

 

2.2. 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" 

 

2.2.1. Специфична цел 2.2.1 Утвърждаване на културата като публичен 

ангажимент и източник за интегрирано развитие на града и региона 

 Културен календар и културна програма за кандидатурата на Русе за Европейска 

столица на културата през 2019 (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 2015 година имаше за цел да 

капитализира ползите от кандидатурата на Русе за Европейска столица на 

културата.  Постигнат бе реален напредък в развитието на Русе като водещ 

културен и фестивален център в национален и международен мащаб. В широко 

партньорство с културния сектор и бизнеса бяха осъществени над 30 мащабни 

международни, национални и регионални художествени инициативи, които 

привлякоха многохилядна аудитория. С атрактивната си програма и висок 

художествен стандарт поредното 55-то издание на Международния фестивал 

"Мартенски музикални дни" доказа по недвусмислен начин, че се развива 

устойчиво като културна емблема на Русе, носител на лейбъла "Европейски 

фестивал" за 2015 г. Продължаващо развитие за отчетния период получи 

изградената в рамките на Фестивала за съвременна градска култура "Аз, Градът" 

алтернативна платформа за култура, основана на културните и социални 

иновации, чрез нови културни формати като Международния фестивал на 

ледените фигури, Международния фестивал на пясъчните скулптури, Русенския 

карнавал, Римски пазара на Сексагинта Приста, "Ретро парад Русе 2015", 

Детския панаир на изкуствата "Русе – всемир на таланти" и др. Ежегодният 

"Грийн Рок Фест Русе" се превърна в едно от най-значимите роксъбития в 

страната. 
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 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 – Финансирани през 2015 

година 24 проекта на русенски културни оператори със специален фокус върху 

творческия продукт на неправителствения сектор и малките населени места.   

 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 бе постигната по-висока 

степен на мотивация в работата на читалищния сектор, диверсифициране и 

стимулиране на културната дейност в малките населени места. 

 Създаване на специализирана програма за подкрепа на млади хора със 

специални интереси в областта на творчеството и иновациите – Принос в тази 

посока постигнаха специализираните програми на Общинската фондация "Русе - 

град на свободния дух". 

 Развитие на програмата "Изкуство в малките населени места и квартали" - 

Стимулира се 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. 

 Разработване на Програма за подкрепа и развитие на неправителствения сектор 

в областта на културата, творческите индустрии и изкуствата – През 2015 г. по 

Програма "Култура" бяха стимулирани и успешно реализирани няколко 

художествени проекта с конкретна концепция в областта на творческите 

индустрии, като проект "Младежки творчески индустрии" на Сдружение 

"Вдъхновение". 

 Организиране на международни ателиета, пленери и конкурси за млади 

архитекти и дизайнери – проектите са предвидени за по-късен етап. 

 

2.2.2. Специфична цел 2.2.2 Децентрализация на културните дейности и 

трансформация на модела за управление на културния сектор 

 Създаване на Културен (фестивален) център като автономна общинска културна 

организация за обслужване и мениджмънт на общинския културен календар – 

Проектът е в идейна фаза. 

 Картографиране на културните и творчески индустрии и изготвяне на стратегия 

за развитието им – Проектът е в идейна фаза. 

 Създаване на Център за съвременно изкуство и медийни технологии към РУ "А. 

Кънчев" (ЦСИМТ) и въвеждане на интегрирана платформа за образование и 

развитие на дигиталното общество – Проектът е в идейна фаза. 
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2.2.3. Специфична цел 2.2.3 Насърчаване и обогатяване на културния живот 

чрез изграждане и рехабилитация на културна инфраструктура 

 Изграждане на книгохранилище на Регионална библиотека "Л. Каравелов" – 

Обектът е включен в  обект №4 (Основен ремонт, реставрация и консервация на 

Регионалната библиотека "Любен Каравелов” - източно крило) 

 Основен ремонт на югозападно крило на Регионалната библиотека "Л. 
Каравелов" и разполагане на Регионален център "Култура и Иновации" –
Изготвен инвестиционен проект по проект "Техническа помощ в подкрепа на 
Община Русе за програмен период 2014-2020" 

 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 Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013; 

 Довършване на реконструкцията и оборудването на комплекс "Доходно здание" 

– Изготвен проект за обособяване на обществен паркинг в съществуващи 

подземни нива. Готовност за кандидатстване с проектно предложение 

"Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно 

наследство чрез интерактивен музей" в партньорство с община Гюргево по 

програма "INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г." - за изграждането на 

интерактивен "Музей на река Дунав" в новата част на Доходно здание.  

 Акустична обработка на голяма зала на "Доходно здание" – Проектът е във фаза 

на проучване. 

 Реконструкция и ремонт на Художествената галерия - Проектна готовност. Търси 

се финансиране. 

 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" - 

Изпълнение на СМР – изградена е нова постройка и вътрешни ремонтни 

дейности. Официално откриване на къща-музей "Баба Тонка" на 3 март 2015 г. с 

над 4000 посещения само в деня на откриването. 

 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". 

 Ремонт и обновяване на Читалище "В. 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". 

 Изграждане на музей "Елиас Канети" – В процес на проучване и идейна фаза.  
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 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. 

 

3. 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. Също така усилията са насочени 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 2015 г. за изпълнението на Стратегическа цел 3 са 

на стойност 47 561 288 лв. 

 

3.1. Приоритет 3.1 Развитие на транспортната инфраструктура, интегрирано 

устойчиво градско развитие и укрепване на селищната мрежа 

 

3.1.1. 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 – Интермодалният терминал в Русе е с почти 

завършен проект. Той включва "Изработване на предпроектни проучвания, 

идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект 

"Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на 

планиране в България – Русе". На 10 ноември проектът беше представен пред 

журналисти в Русе. Избраният вариант е до гара Разпределителна Русе. 

Проектът предвижда максималният капацитет на терминала да бъде 115 200 

TEU, дължината му 1960 м, широчината 150 м. Предвижда се железният път да 

бъде с дължина 6688 м. Гарата е проектирана за 3 приемно-отправни коловоза с 

минимална дължина от 750 м. Контейнерните влакове се състоят от 

специализирани вагони за контейнери. Според проекта се възстановява жп 

връзката с гара Русе север/Дунав мост чрез полагане на нова осова връзка, 

предпазен коловоз и изграждане на северния коловоз от триъгълника. 

Отклонението от разделен пост Дунав ще бъде рехабилитирано. По този начин 
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се реализират независими жп връзки с направленията от и за Румъния, от и за 

Каспичан, от и за Горна Оряховица. Интермодалният терминал ще работи 6 дни 

в седмицата (на 2 смени по 8 часов работен ден до 2040 г., а след това на три 

смени по 8 часа). Очаква се в денонощие да бъдат обработвани по 2 влака. В 

Интермодалния терминал до 2040 г. ще бъдат обработвани 68 контейнера 40’ и 

20’ за денонощие. Предвижда се изграждането на интермодалния терминал да 

завърши през 2018 г. 

 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 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 са положени 11 396 

т. асфалт., с която са отремонтирани 94 900 кв. м. пътна настилка, тротоари и 

преасфалтиране на улици на територията на общината. 

 Изграждане на подходяща тротоарна настилка и рампи в обхвата на автобусните 
спирки – извършено е възстановяване на тротоари с плочки и асфалт по улици: 
ул. "Петър Берон", "Отец Паисий", "Баба Тонка", бул. "Придунавски" и др., както 
и изграждане на тротоар пред "Булстрад Арена". 

 Ремонт на уличната мрежа, пътна маркировка и сигнализация – 1. Полагане на 
хоризонтална пътна сигнализация – общо 10999.39 м2, за което са изразходвани 
69 340,15 лв. с ДДС; 2. Изработване и монтаж вертикална пътна сигнализация 
/пътни знаци/, съответно до 0.52 м2 – 918 бр. и от 0.52 м2  до 1.57 м2 – 38 бр. За 
целта са изразходвани  53 555,43 лв. с ДДС за материали; 3. Текущо поддържане 
и иновации в светофарните уредби. Изразходените средства за материали 
съответно за текуща поддръжка – 1429,43 лв. с ДДС, a за иновационна дейност -
4999.97 лв. с ДДС. 

 Осигуряване на специализирана техника и оборудване за поддържане на 

хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация и светофарното 

регулиране – 1. за намаляване времето и разходите за производство на ПЗ –

закупен плотер компютърно рязане фолио – стойност 828.00 лв. с ДДС; 2. за 

полагане ХПМ с двукомпонентна боя – съдействие от ф-ма Елит ООД Варна; 3. за 

разработване всички иновационни проекти по СУ - съвместни действия с фирма 

" Еликом” и "Съвременни системи” – обща разходвана сума – 6 537,00 лв. с ДДС. 

 

3.1.2. Специфична цел 3.1.2 Интегрирано и устойчиво развитие на градската 

среда 

 Ремонт на междублокови пространства – извършва се регулярно. Община Русе 

възложи благоустрояването на кв. "ЦЮР" в град Русе за цялостно 

благоустрояване на междублоковото пространство на бл. 1 и бл. 3 в кв. "ЦЮР". 

Извършени са: подготвителни работи, вертикална планировка на терена, 
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изграждане на обслужващи транспортни алеи и паркинги, пешеходни алеи, 2 

бр. детски площадки за игра на деца до 3 г. и за игра на деца от 3 до 12 г. 

оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за 

устройство и безопасност на площадките за игра, както и ел. осветление; 

изграждане на улични оттоци за отводняване на дъждовните води и заустването 

им в канализационната мрежа и озеленяване на свободните пространства – 

затревяване и настаняване на трайна декоративна растителност. 

 Ремонт, реконструкция и изграждане на детски площадки – Проектиране 

обновяване на детски площадки; Проектиране нова детска площадка ул. 

"Мальовица", кв. "Дружба 2"; СМР обновяване детски площадки- преходен 

обект от 2014 г./СМР за 2015 г./; Изграждане на нова детска площадка в кв. 213, 

ул. "Сливница" – СМР; Изграждане на 4 бр. спортни площадки: 2 бр. фитнес на 

открито; 2 бр. стрийт фитнес. 

 Изграждане на 14 км велоалеи (компонент от проект "Интегрирана система за 

градски транспорт на град Русе") - Изградени са 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 велоалея Русе-Текето; Участък 

№4 Пантеона – Альоша – Парк на младежта – бул. "Тутракан" – 4305 м; Участък 

№5 бул. "Христо Ботев" – жк. "Чародейка" – ул. "Шипка" – жк. "Родина" – ул. 

"Чипровци" – 3812 м. 

 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. 

 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. 

 Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - Компонент 1: 

Електронна система за таксуване на пътниците; Компонент 2: Система за 

контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни 

табла на базата на GPS; Компонент 3: Улесняване достъпа на обществения 

градски транспорт по бул. "Цар Освободител"; Компонент 4: Изграждане на 
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подлез при ж/п линията за свързване на кв. "Родина" с центъра за ОГТ, 

автомобили, пешеходци и велосипедисти - Кауфланд; Компонент 5: 

Подобряване достъпността до ОГТ в кв. "Чародейка"; Компонент 7: 

Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа; 

Компонент 8: Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността на 

пешеходци и велосипедисти по бул. "България" - Компонент 1: Доставено, 

монтирано и въведено в експлоатация оборудване, както следва: валидиращи 

устройства, разположени във всички превозни средства; 25 бр. стационарни 

автомата за зареждане на картите, разположени на 10 спирки и 15 търговски 

обекта; софтуер за главния офис и комуникационна инфраструктура; 20 бр. 

устройства за контрол; 4 бр. оборудване за издаване на електронни карти-

общински билетен офис; 80 000 бр. електронни карти; 100 бр. устройства за 

визуално и/или гласово известяване на следващата спирка; оборудване 

свързано с услугата за уведомяване с SMS. Компонент 2: Оборудван център за 

контрол и управление на ОГТ; изградена система за видеонаблюдение и 

монтирани камери на 15 от най-натоварените кръстовища; изградена 

комуникационна система в превозните средства; монтирани 100 бр. бордни 

компютри с GPS и GPRS, адаптери; хардуер за главния офис; монтирани и 

въведени в експлоатация 100 бр. светлинни информационни табла на спирките, 

които известяват времето до пристигане на следващото превозно средство. 

Компонент 3: Реконструирано кръговото движение при бул. Цар Освободител и 

бул.Липник, коригиран и намален радиуса на кръговото движение, положена 

нова настилка и маркировка, с обособена лента на ОГТ; Изградени шест подлеза 

за пешеходци и велосипедисти със съответните стълбища и рампи към околните 

пешеходни зони и велоалеи; Изградени асансьорни платформи; Обособено 

открито подлезно пространство за разпределяне направленията на пешеходци и 

велосипедисти;  Преалокирани спирките на ОГТ; Обособена "бус” лента в 

участъка от бул. "Съединение" до бул. "Христо Ботев", направена маркировка и 

поставени пътни знаци; Обособена лента за паркиране в участъка от ул. 

"Александровска" до бул. "Съединение", направена маркировка и поставени 

пътни знаци; Компонент 4: Изграден е подлез за обществен градски транспорт, 

автомобили и велосипеди над новата улица, състоящ се от четири мостови 

съоръжения-две за железопътно движение и две за автомобилно движение. 

Компонент 5:  Изградена нова улица между ул. "Т. Икономов" и ул. "М. 

Хаджикостов"; Реконструирана ул. ”Ф. Станиславов” в частта ѝ от бул. "В. 

Левски” до ул. "Зорница”. Изградени шест нови спирки на ОГТ; Реконструирани 

4 броя кръстовища – промяна на радиуси на бордюрни криви,  

уширение/стеснение  на ленти за движение, формиране на зони за 

престрояване и ленти за ляво или дясно завиващи превозни средства, 

актуализирана организацията на движение; Отремонтирана настилката, 

подновена уличната маркировка и пътните знаци. Компонент 6: Изготвен план 
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за велосипедна мрежа на града. Проведено обществено обсъждане на плана на 

19.06.14 г. С Решение на Общински съвет Русе е одобрен плана за велосипедна 

мрежа като допълнение към план-схемата на комуникационно-транспортната 

схема и първи етап от главната велосипедна мрежа с дължина 14 км.  

Компонент 7: Рехабилитацията на тролейбусната инфраструктура на гр. Русе е 

реализирана в четири основни направления: Направление №1: Площад 

"Оборище" – КАТ; Направление №2: Площад "Оборище" – Захарен завод; 

Направление №3: Площад "Оборище" – Дружба (Чародейка); Направление №4: 

Площад "Оборище" – Завод Бор (Гараж); Подменени са два броя стълбове на 

инфраструктурата, както и проводниците на контактната мрежа заедно със 

съответните възли, детайли и носеща конструкция. Изпълнено е боядисване на 

стълбовете. При рехабилитацията на конзолите е изпълнена подмяна на 

тръбния изолатор, боядисване на конзолната тръба и подмяна на елементите 

под нея. Компонент 9: Реконструкция и рехабилитация на три от най-

използваемите пешеходни подлези на бул. "България", разположени в близост 

на спирки на ОГТ и рехабилитация на пешеходен надлез; Подлез 1 – при  бул. 

"Гоце Делчев": саниране на тавани и обработка на фуги, саниране на облицовка 

по стени, изградени нови стоманобетонни стълбища,  монтирана асансьорна 

платформа, изпълнена нова хидроизолация, подменени плочи от подовата 

настилка, изпълнени електромонтажни работи по осветлението на подлеза; 

Подлез 2 – при  ул. "Осоговска планина": санирани тавани и обработка на фуги, 

санирана облицовка по стени, изградени нови стоманобетонни стълбища, 

монтирани асансьорни платформи, изпълнена нова хидроизолация, изпълнени 

електромонтажни работи по осветлението на подлеза; Подлез 3 – при училище 

"Ал. Константинов" : санирани тавани  и обработка на фуги, санирана облицовка 

по стени, изградени нови стоманобетонни стълбища, монтирани асансьорни 

платформи, монтирана нова рампа и стоманен парапет, изпълнена нова 

хидроизолация, изпълнени електромонтажни работи по осветлението на 

подлеза; Пешеходен надлез над Ж.П. линия при училище "Ал. Константинов": по 

стоманобетонна конструкция -  монтаж на корнизи от еталбонд,  почистване на 

стълбища, монтирана асансьорна платформа и рампа за колички, направено 

покритие от поликарбонат, върху стоманена конструкция, преустройство на 

външното осветление; по стоманената конструкция - саниране на настилката, 

почистване и боядисване на стоманена връхна конструкция и долно строене, 

преустройство на външното осветление. 

 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. 

 Парк на младежта - реконструкция и паркоустрояване в т.ч. изграждане на 

голяма детска площадка и фитнес на открито – Изготвен е инвестиционен 
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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", финансиран по Оперативна програма "Регионално 

развитие" 2007-2013. 

 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.  

На Годишната информационна конференция на Оперативна програма 

"Регионално развитие" 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 на градината на площад "Д-р Мустаков" и ул. "Иван Вазов" в 

участъка от площада до ул. "Борисова" – Изготвен е инвестиционен технически 

проект и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект "Техническа 
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помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", 

финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Славянска” - 

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 Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013; 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. ”Църковна 

независимост” - 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 Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007-2013; 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Баба Тонка" - 

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 Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013; 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда на ул. "Райко Даскалов” - 

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 Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013; 

 Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при МГ "Баба Тонка” - 

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 Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013; 

 Изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци” и благоустрояване на 

околните пространства - 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 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. 

 

3.1.3. 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 реализирахме редица проекти в малките 

населени места с помощта на кметствата към Община Русе. За да подкрепим 

цялостното развитие на Община Русе създадохме общински фонд "Малки населени 

места", като за 2015 г. предвидихме фонд в размер на 160 000 лв. Със създаването 
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на този фонд ние предоставихме възможност на кметствата да реализират проекти 

за подобряване условията на живот в тях. На конкурсен принцип са финансирани 16 

проекти на селата и кварталите на територията на Община Русе. 

Благоустройствените дейности са свързани с благоустрояването на площадки, 

паркове, озеленяване, както и ремонт и изграждане на кътове за отдих, обновяване 

на автобусни спирки, осигуряване на паркоместа, реконструкция на тротоари, 

детски и спортни площадки и улично осветление. 

През 2015 г. осигурихме финансиране за: 

• Автобусни спирки в гр. Мартен; 

• Спортни съоръжения в кметствата Басарбово и Червена вода; 

• Спортни площадки в кметствата Бъзън, Ново село, Семерджиево, Хотанца, 

Ястребово и кв. "Долапите"; 

• Детски площадки в кметствата Бъзън, Семерджиево и кв. "Средна кула"; 

• Облагородяване на обществени пространства в кметствата Долно Абланово, 

Николово, Просена, Сандрово, Тетово и кв. ДЗС. 

Принос към малките населени места в Община Русе са и проектите, които 

реализирахме с финансиране по Програмата за управление на дейностите по 

опазване на околната среда. Проектите са за облагородяване на малките населени 

места, сред които: 

• Спортни и фитнес игрища и площадки в гр. Мартен и кметствата Сандрово, 

Николово, Тетово, Семерджиево и Ястребово, кв. "Долапите" и ОУ "Христо 

Смирненски"; 

• Детски площадки в кметство Хотанца, както и в ОДЗ "Райна Княгиня" в гр. 

Мартен; 

• Облагородяване на обществени пространства на територията на кметствата 

Басарбово, Николово и Ново село (включително ЦДГ "Роза"), както и в ОУ "Христо 

Смирненски" в кв. "Долапите". 

Започнахме програма за подобряване състоянието на пътната мрежа в града и в 

малките населени места. Ремонтирахме стари и поставихме нови осветителни тела 

и охранителни камери на възлови места в селата за гарантиране безопасността на 

жителите. Закупихме 4 нови трактора за подобряване на снегопочистването и 

поддържането на зелените площи в с. Бъзън, с. Просена и кв. "Долапите", както и за 

нуждите на Общинско предприятие "Паркстрой". 

През 2015 г. в малките населени места от ОП "Паркстрой" бяха реализирани 

следните дейности: 

 продължи прочистването на отводнителните земни канали в малките 

населени места, да се поддържат в състояние, което да гарантира успешното 

отводняване на урбанизираните терени. 
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 Осигури се безпроблемен достъп до и между малките населени места, както 

и създаване на условия за бързо и качествено снегопочистване, посредством 

прочистването и поддържането на сервитутите на общинската извънградска 

пътна мрежа. 

 

3.2. Приоритет 3.2 Разширяване на териториалното сътрудничество 

 

3.2.1. 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.: 

o "Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-

добра свързаност с трансевропейската транспортна мрежа TEN-T"; 

o "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на 

Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7"; 

o "Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок 

туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево"; 

o "Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно 

наследство чрез интерактивен музей"; 

o "Създаване на общ център и база данни за управление на риска и 

територията по река Дунав". 

 

3.2.2. Специфична цел 3.2.2 Реализиране целите на Дунавската стратегия 

 Сътрудничеството между възможно най-голям брой организации от различни 

държави е заложено и в основата на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския 

регион. В тази връзка, Община Русе стана пълноправен член на Съвета на 

дунавските градове и региони, с което подкрепи създаването на Градска 

платформа на дунавските градове и региони. В резултат на това, на заседание на 

Управителния съвет на Съвета на Дунавските градове и региони, което се 

проведе в австрийската столица Виена, беше взето решение Община Русе 

заедно с гр. Улм, Германия, да бъде тематичен лидер в сектор "Култура". В 

съвместната си дейност двете общини ще поставят фокус върху активното 

промотиране на богатото културно-историческо наследство на Дунавския 

регион, както и върху привличане на финансиране от Европейския съюз за 
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реализацията на широкомащабни проекти в сферата на културните и творчески 

индустрии. 

 Община Русе подписа декларация за присъединяване на град Русе към 

Градската платформа на Дунавския регион, за което е отправена официалната 

покана към Община Русе. Платформата е съвместна инициатива на Съвета на 

Дунавските градове и региони и Приоритетна област 10 "Институционален 

капацитет и сътрудничество" на Дунавската стратегия на Европейския съюз. В 

рамките на Градската платформа на Дунавския регион Русе ще бъде водещ при 

комуникирането на политики и проекти в областта на културата. Участието на 

Русе ще даде възможност да се обменят добри практики, да се разработят общи 

проекти и инициативи. 

 България и Румъния се договориха в Русе да бъде разположен Техническият 

секретариат по приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия. Двете страни са 

координатори за проекти в туризма, културата и връзките между хората. По този 

начин всички съвместни проекти и инициативи по Дунавската стратегия ще 

бъдат разработвани и промотирани по-ефективно и ще получават 

непосредствена техническа помощ на място. 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Опазване на околната среда, превенция на риска и 

енергийна ефективност 

 

Тази стратегическа цел е насочена към развитието на по-екологична и по-

конкурентоспособна 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 по-

здравословна 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; 

 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 2015 г. за изпълнението на Стратегическа цел 4 са 

на стойност 13 535 993 лв. 
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4.1. Приоритет 4.1 Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на 

здравословна околна среда и ефективно използване на ресурсите 

 

4.1.1. Специфична цел 4.1.1 Екологосъобразно управление на водните 

ресурси 

Реализираните проекти със съответно инвестираните средства от ВиК Русе са следните: 

 Ремонт на водопровод АЦ ф 100 мм с ПЕВП ф 110/10 в Западен парк хижа 
Приста – L = 2340 м на стойност  256 588 лв.; 

 Ремонт на захранващ водопровод на отклонение от магистрален водопровод за 
гр. Мартен и с. Сандрово с дължина 1568м на стойност 277 672 лв.; 

 Ремонтирани и подменени водопроводи  с обща дължина  L – 6 310 метра  на 

стойност 464 069 лв.; 

 Ремонт на помпени станции, резервоари, ВНК, преливници и др. на територията 
на Община Русе на стойност 205 714 лв; 

 Строителен надзор  ул. "Александровска" на стойност 5800 лв.; 

 Геодезически мониторинг на деформациите на сгради на ГПСОВ – Русе на 
стойност 9 990 лв. 

 

4.1.2. 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. – Определена със Заповед на Кмета на Община Русе площадка за 

безвъзмездно предаване на генерирани от домакинствата на Община Русе 

обемни отпадъци. 

 Изграждане на инсталация (съоръжение) за сепариране и предварително 

третиране на битови отпадъци – Реализиран първи етап "БКТП 20/0,4 kVA и 

захранващ кабел СрН 20 kV". За изграждане на първи етап, след провеждане на 

процедура по ЗОП,  от "Топлофикация" ЕАД са избрани фирми за упражняване 

на строителен надзор и за изпълнение на СМР. Втори етап – "Инсталация за 

сортиране на битови отпадъци с външни ВиК връзки". Преработва се 

техническият инвестиционен проект за инсталацията. 

 Рекултивация на Клетка I за неопасни отпадъци на територията на Регионално 

депо Русе – Договор за Рекултивация на Клетка 1 с "БЕРУС" ООД със срок за 

изпълнение - 2 години. За довършване на рекултивацията на Клетка 1, остава да 

се довърши техническа рекултивация и изпълнение на биологичната 

рекултивация. Срокът за изпълнение на поръчката по договор е 24 месеца, 

считано от датата на започване на изпълнението на обекта. Договор за 

строителен и инвеститорски контрол с "Русенска строителна борса" ООД за 

рекултивация на Клетка 1. Договор за авторски надзор с "РЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД за рекултивация на Клетка 1. 
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 Реализиране на проект "Закриване и рекултивация на съществуващото 

общинско депо на територията на гр. Русе" – Сключени са договори за 

извършване на СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол. Сключен е 

договор с ПУДООС за финансиране реализацията на проекта. 

 Изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците - 

Moбилната инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци, изградена 

от "Астон сервиз" ООД допринася за постигане на целите за материално 

оползотворяване на строителните отпадъци и намаляване на дела на 

депонираните строителни отпадъци. 

 Съгласно сключен договор с "Д енд Д Консултинг" ООД се извършва 

Актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на 

Община Русе. 

 

4.1.3. 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 целите са: 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 Румънско-Българско научно сътрудничество за трансфер на знания и 

технологии към целевите групи от областта на околната среда. 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 Румънско-Българско 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. 
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 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. 

Проект на Актуализация на Програмата е внесен за становище в РИОСВ – Русе. 

 

4.2. Приоритет 4.2 Развитие на икономика с ниска енергийна интензивност за 

постигане на устойчив и интелигентен растеж 

 

4.2.1. Специфична цел 4.2.1 Въвеждане на енергоспестяващи и 

екологосъобразни технологии и повишаване на енергийната 

ефективност 

 Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд – През 

2015 г. е  обявена открита процедура за избор на изпълнител за "Изготвяне на 

обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в 

съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 

ефективност" на следните обекти:  

o Детска ясла №4 – гр. Русе, ул. "Муткурова" №98; 

o Детска ясла №5 – гр. Русе, ул. "Петър Стрелковски" №1; 

o Детска ясла №9 – гр. Русе, ул. "Ловеч" №27; 

o Детска ясла №12 – гр. Русе, ул. "Киев" №10; 

o ОДЗ "Синчец" – кв. "Средна кула", ул. "Бачо Киро" №10; 

o ЦДГ "Детелина" – гр. Русе, ул. "Рига" №36; 

o ЦДГ "Здравец" – гр. Русе, ул. "Захари Стоянов" №36; 

o ОДЗ "Приказен свят" – с. Николово, ул. "Мургаш" №6; 

o ЦДГ "Роза" – с. Ново село, ул. "Трети март" №5; 

o ЦДГ "Пролет" – гр. Русе, ул. "Котовск" №6, 

o ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Русе, ул. "Българска морава" №6; 

o ОУ "Васил Априлов" – гр. Русе, бул. "Липник" №78; 

o ОУ "Г. С. Раковски" – с. Ново село, ул. "Трети март" №7; 

o ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Семерджиево, ул. "Кирил и Методий" 

№4, 

o ОУ "Хр. Смирненски" – гр. Русе, кв. Долапите, ул. "Стремление" №33; 

o ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Николово; ул. "Плиска" №1; 

o СОУ "В. Левски" – гр. Русе, ул. "Гео Милев" №1. 
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 Изграждане на общинска система за енергиен мениджмънт – През 2015 г. е 

сключен договор с "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНСТ БЪЛГАРИЯ" ЕАД за 

прилагане на мерки по енергиен мениджмънт за постигане на икономии на 

енергия в следните сгради: 

o ОУ "Васил Априлов" – гр. Русе, бул. "Липник" №78. 

o ЦДГ "Зора" – гр. Русе, ул. "Измаил", №4. 

o ОУ "Ангел Кънчев" (само топлофицираните сгради) – гр. Русе, ул. 

"Българска морава" №6. 

o Общежитие за средношколци (само корпус Б) – гр. Русе, бул. "Липник", 

№117. 

o Спортен комплекс "Локомотив" (само залата за акробатика и залата за 

гимнастика) – гр. Русе, ул. "Цветница" №6. 

o ЦДГ "Русалка" 1 – гр. Русе, ул. "Шумнатица", №4. 

o ОУ "Отец Паисий" –  гр. Русе, ул. "Александровска" №95. 

През отоплителен сезон 2014/2015 е извършен енергиен мениджмънт на 

следните сгради: 

o Дом за стари хора "Възраждане", ул. "Алеи Възраждане" №86; 

o СОУ "Йордан Йовков", бул. "Цар Освободител" №117; 

o Детска ясла №4, ул. "Муткурова" №78; 

o ЦДГ "Чучулига", ул. "Плиска" №100; 

o ЦДГ "Пролет", ул. "Котовск" №6;  

o ПУ "Петър Берон", бул. "Липник" №115; 

o ЦДГ "Здравец", ул. "Захари Стоянов" №36; 

o ОУ "Олимпи Панов", ул. "Сърнена гора" №36; 

o Спортен комплекс "Дунав"; 

o Административна сграда на пл. "Свобода" №6; 

o Административна сграда на ул. "Черно море" №2; 

o Административна сграда на ул. "Олимпи Панов" №6, 

като в рамките на настоящия договор е възложено да бъдат приложени 

необходимите действия по запазване на постигнатия резултат. 

 На 15.08.2015 г. е подписан договор за изпълнението на проект "Мерки за 

повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Русе". Стойността на договора възлиза на 825 512,09 лв. – 

100% безвъзмездна финансова помощ, предоставена в рамките на Програма 

BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 

г. Проектът предвижда извършване на СМР за въвеждане на 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", 
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o ОУ "Никола Обретенов", 
o ЦДГ "Незабравка 2". 

 Газификация на сгради общинска собственост: През 2015 г. е газифицирана 

сградата на Дом за възрастни хора с физически увреждания "Милосърдие" в кв. 

"Средна кула", ул. "Бачо Киро" №16, като е изградена газова инсталация за 2 бр. 

газови горелки за кухненски блок, захранване на газова готварска печка и 

монтаж на газов котел за подгряване на обемен бойлер за битова гореща вода. 

 Изготвяне на технически паспорти на сгради/обекти общинска собственост – 

През 2015 г. са паспортизирани следните обекти – общинска собственост: 

o Нова детска площадка – кв. 213, ул. "Сливница", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Фр. Енгелс", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Славия", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Пелистър", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – ул. "Бабуна планина" 21, гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Сакар планина", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Бисер", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Крали Марко", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Гурко", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – до ДЗ "Майка и бебе", гр. Русе. 
o Обновена детска площадка – при бл. "Оборище", гр. Русе. 
o Комплекс за социални услуги за деца и семейства. 
o Благоустрояване, озеленяване и външно ел. захранване на 

междублоково пространство на бл. № 1 и 3 в ж.к. ЦЮР. 
o Обновена детска площадка – по РС 299/2014г. 
o Обновена детска площадка – по РС 319/2014г. 
o Обновена детска площадка – по РС 312/2014г. 
o Обновена детска площадка – по РС 314/2014г. 
o Обновена детска площадка – по РС 315/2014г. 
o Обновена детска площадка – по РС 318/2014г. 
o Детска площадка – пл. "Ал. Батенберг", гр. Русе. 
o Читалище "Зора". 
o Читалище "В. Левски". 
o Къща-музей "Баба Тонка". 
o Бул. "Тутракан". 
o Дом за възрастни хора "Приста" – нов корпус за домуващи. 
o Монтаж на лед дисплеи, информационна и комуникационна техника за 

обща система за събиране и обработка на информация за трафика. 
o Язовир Тетово. 
o ЦДГ "Пинокио" 1 
o ЦДГ "Пинокио" 2 
o ЦДГ "Русалка" 1 
o ЦДГ "Русалка" 2 
o МГ "Баба Тонка". 
o ОУ "Иван Вазов". 
o СОУ "Хр. Ботев". 
o ОУ "Ол. Панов". 
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o ОУ "Л. Каравелов". 
o Сграда за подготовка и метални халета за лодки в Гребна база. 
o РБ "Л. Каравелов". 
o Реконструкция на част от централен парк – с. Сандрово. 
o Спортно игрище – стрийт фитнес при бл. "Съединение". 
o  Спортно игрище – стрийт фитнес при бл. 305 
o Спортно игрище – фитнес на открито ул. "Т. Икономов". 
o Спортно игрище – фитнес на открито бл. "Ген. И. Винаров". 
o Подпорна стена по РС242 от 2014г. 
o Подлез за обществен градски транспорт, автомобили и велосипеди и 

нова улица м/у кв. "Родина" и центъра. 
o Реконструкция на кръгово движение при бул. "Липник". 
o Ел. захранване на ЕИТ. 
o Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура, стълбове и контактна 

мрежа. 
o Изграждане на улица и автобусни спирки, реконструкция на ул. "Ф. 

Станиславов" и реконструиране на кръстовища. 
o Реконструкция на три пешеходни подлеза и един надлез на бул. 

"България". 
o Изграждане на част от главната велосипедна мрежа на гр. Русе. 

 

4.2.2. Специфична цел 4.2.2 Намаляване на въглеродните емисии в 

атмосферата и насърчаване използването и оползотворяване на 

местния потенциал на ВЕИ. 

 През 2015 г. не е работено по изпълнението на заложените мерки по тази 

специфична цел. 

 

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 втората година от програмния период са свързани с 

недостатъчните и ограничени финансови ресурси. През 2015 г. общините започнаха 

работа по обявените първи процедури на одобрените оперативни програми. Община 

Русе продължи работата по управление на проекти, финансирани от оперативните 

програми 2007-2013 г., както и привлече допълнителен финансов ресурс като подписа 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
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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 бяха широко популяризирани още на етап 

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 2015 г. е публикуван и е на разположение на 

официалната страница на Общината. 

 

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 в различните 

сектори се синхронизира и обоснова както със съответната секторна политика, така и 

със заложените приоритети в ОПР. 

 

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 
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последните години Общината е натрупала 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.  

През 2015 г. са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и 

качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда. 

Ако трябва да определим успеха на една година за една Община, в голяма степен това 

зависи от стабилността на държавата. Предвид на това, че 2015-а бе година, която се 

характеризира със стабилно държавно управление, това даде шанс на Общините да 

работят в нормални условия и да изпълнят задачите си. Що се отнася до Русе, 

всеобщата оценка е, че 2015 г. бе една от най-силните години в последните няколко 

десетилетия. 

Създадена е също 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 и забавянето при 

одобряването на оперативните програми за периода 2014-2020 г., 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 и създаване на успешни публично-частни партньорства, 

подобряване на услугите за предприемачите и създаване на условия за привличане на 

нови инвеститори, разкриващи нови работни места. Необходимо е да 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.  


