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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АГ

Английска гимназия

АОП

Агенция за обществени поръчки

АСП

Агенция за социално подпомагане

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДГР

Договор с гарантиран резултат

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителска грижа

ДМСГД

Домове за медико-социални грижи за деца

ДП "НКЖИ"

Държавно предприятие "Национална компания железопътна
инфраструктура"

ЕИП

Европейското икономическо пространство

ЗА

Закон за администрацията

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРР

Закон за регионално развитие

ЗСД

Здравни и социални дейности

ИМТ

Интермодален терминал

ИП

Идеен проект

ИПА

Институт по публична администрация

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИТП

Инвестиционен технически проект

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НДЕФ

Националния доверителен екофонд

НР

Напорен резервоар

НСИ

Национален статистически институт

НУ

Начално училище

НЧ

Народно читалище

ОГТ

Обществен градски транспорт
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ОДЗ

Обединено детско заведение

ОП

Оперативна програма

ОП

Общински предприятие

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма "Регионално развитие"

ОПРЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОУ

Общообразователно училище

ПГ

Професионална гимназия

ПИЦ

Превантивно-информационен център

ПП

Програмни продукти

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионално развитие

ПС

Помпена станция

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда

ПУП

Подробен устройствен план

РИМ

Регионален исторически музей

СВО

Сградно водопроводно отклонение

СК

Спортен комплекс

СКО

Сградно канализационно отклонение

СМР

Строително-монтажни работи

СОУ

Средно общообразователно училище

СОУЕЕ

Средно общообразователно училище за европейски езици

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ЦГЧ

Централна градска част

ЦДГ

Целодневна детска градина
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ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на Община Русе е основен документ за
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие със 7-годишен
времеви хоризонт на изпълнение (2014-2020 г.). Той определя средносрочните цели и
приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за
развитие и Общия устройствен план на общината.
За да постигне ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
управлението и ресурсното осигуряване, Законът за регионалното развитие (ЗРР)
предвижда дейности по наблюдение и оценка на Общинския план за развитие (ОПР).
Към средата на периода на действие, т.е. до края на 2017 г., планът подлежи на
Междинна оценка. Междинната оценка има за цел да установи напредъка по
заложените в стратегическия документ цели и приоритети, да оцени първоначалните
резултати, както и да идентифицира проблеми и предизвикателства пред изпълнението
му. Въз основа на този анализ се формулират изводи и препоръки, които допринасят за
вземането на своевременни решения за промени във визията за местно развитие и
релевантните политики на местно равнище. Заключенията, съдържащи се в
Междинната оценка, са от ключово значение за вземане на решение относно
актуализацията на ОПР. Оценката се взема под внимание и при разработването на
стратегическия документ за следващия програмен период.
Процесът по оценка на ОПР е в тясна взаимовръзка с предвидените в рамките на
документа дейности по наблюдение. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите
и приоритетите за развитие, съгласно определените физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органа за
управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите
от изпълнението на ОПР. За да се направи Междинна оценка на стратегическия
документ, е необходимо да се извърши сравнителен анализ между идентифицираните
във фазата на разработване цели и приоритети и постигнатите по време на
изпълнението резултати. Допълнително предизвикателство представлява нуждата от
измерване въздействието на постигнатите резултати върху показателите на социалноикономическата, териториална, екологична, културна среда. Според действащото
законодателство в Република България в сферата на регионалното развитие, трите типа
оценка (Предварителна, Междинна и Последваща), както и изготвяните от общинска
администрация ежегодни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР, формират
система от механизми за наблюдение, оценка и контрол на плановия документ.
Съгласно ЗРР, Междинната оценка се състои от следните интегрални части:
1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана;
2. Оценка на степента на постигане на отделните цели;
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3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за изпълнението на ОПР.
Настоящата Междинна оценка на ОПР на Община Русе за периода 2014-2020 г.
следва законоустановената структура. Добавен е преглед на нормативната база,
описание на подходите за информационно осигуряване и на използваните методи.
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МЕТОДИКА
1. НОРМАТИВНА РАМКА
Междинната оценка на изпълнението на ОПР на Община Русе за периода 20142020 г. е изготвена в съответствие със следните актове, формиращи нормативната рамка
за извършването ѝ:

Закон за регионалното развитие (ЗРР)
В Закона за регионалното развитие могат да бъдат намерени основните
разпоредби относно стратегическото планиране на регионалното развитие. То обхваща
разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво
интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното,
транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Освен общинските планове
за развитие, в нея попадат още Националната стратегия за регионално развитие,
регионалните планове за развитие, областните стратегии за развитие и интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие. Тези планови документи имат за цел да
определят актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите,
общините и градовете, които се вземат предвид при разработване на инвестиционни
програми и привличане на финансиране по линия на Европейските структурни и
инвестиционни фондове; да идентифицират проекти, допринасящи за постигане на
националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.
Като част от тази система от документи, ОПР подлежи на наблюдение и оценка.
Според чл. 30 от ЗРР, наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват
за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие,
както и с оглед отчитане на резултатите от изпълнението на документите, които
допринасят за регионалното развитие.
Чл. 33 от закона допълва, че Междинната оценка се извършва към средата на
периода на тяхното действие.
Законът дава указания относно наблюдението на изпълнението на ОПР. То се
организира от кмета на общината, а орган за наблюдение на плана е Общинският съвет.
За целите на наблюдението се изготвят Годишни доклади, които съдържат следната
информация:
1. Общи условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социалноикономическите условия в общината;
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз
основа на индикаторите за наблюдение;
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3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Годишните доклади, както и Докладът за Междинна оценка трябва да бъдат
публично достъпни, т.е. да бъдат публикувани на Интернет страницата на общината.
Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР)
Правилникът за прилагане на Закона за регионално развитие урежда условията,
реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на
общинските планове за развитие, както и наблюдението на изпълнението на
документите.
В акта е посочено, че изпълнението на ОПР се отчита чрез Годишни доклади за
наблюдението на изпълнението, изготвяни на основата на данните от системата за
наблюдение и оценка.
В чл. 42 от Правилника става ясно, че докладът за резултатите от Междинната
оценка на изпълнението на ОПР се внася от кмета на общината за обсъждане и
одобряване от Общинския съвет. С цел гарантиране съблюдаването на принципите за
добро управление, информация и публичност, докладът се публикува на Интернет
страницата на общината.
В чл. 38, ал. 1 от Правилника са посочени пет обстоятелства, налагащи
актуализацията на Общинския план за развитие, а именно:
1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в
общината;
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната
стратегия за развитие;
3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на ОПР;
5. На основата на резултатите от Междинната или Последващата оценка.
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
Законът за местното самоуправление и местната администрация посочва
сферите, в които общината разполага с компетентност да взема решения и които
попадат в обхвата на плана за местно развитие, а именно: 1) общинско имущество,
общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинска администрация;
2)устройство и развитие на територията на общината и на населените места в нея; 3)
образование; 4) здравеопазване; 5) култура; 6) благоустрояване и комунални дейности;
7) социални услуги; 8) опазване на околната среда и рационално използване на
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природните ресурси; 9) поддържане и опазване на културни, исторически и
архитектурни паметници; 10) развитие на спорта, отдиха и туризма; 11) защита при
бедствия.
В чл. 21, т. 12 от Закона е записано, че Общинският съвет, като орган на местно
самоуправление, следва да приема стратегии, прогнози, програми и планове за
развитие на общината, които се съобразяват и с европейските политики за развитие на
местните общности и в тази връзка, Общинският съвет одобрява Общинския план за
развитие.

Закон за администрацията (ЗА)
Законът за администрацията посочва, че в изпълнение на стратегическите цели,
органите на изпълнителната власт поставят ежегодни цели за дейността на съответната
администрация и осъществяват контрол за тяхното изпълнение. Това са Методическите
указания на МРРБ от 2011 г. за разработването на Националната стратегия за регионално
развитие на Република България (2012-2022 г.), Регионалните планове за развитие на
районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областните стратегии за развитие (2014-2020 г.) и
Общинските планове за развитие (2014-2020 г.)
Част Пета от Методическите указания на МРРБ е посветена на разработването на
общински планове за развитие за периода 2014-2020 г.
2. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
ЗРР (чл. 37, ал. 1) гласи, че стратегиите и плановете, както и документите,
свързани с действията на съответните органи по тяхното изработване, одобряване,
приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена информация.
На Интернет страницата на Община Русе (www.ruse-bg.eu) , в секция "Стратегии,
планове и отчети", са публикувани всички документи, имащи отношение към
стратегическото планиране на местното развитие в общината. Освен ОПР на Община
Русе за периода 2014-2020 г., публично достъпни са и Годишните доклади за
наблюдение изпълнението на ОПР за 2014, 2015 и 2016 г. На същото място може да се
намери информация и за това какви секторни стратегии е разработила общината.
Извършването на Междинна оценка на изпълнението на ОПР на Община Русе за
периода 2014-2020 г. се опира на информация и данни, получени от следните
информационни източници:


ОПР на Община Русе за периода 2014-2020 г.;



Годишни доклади за 2014, 2015 и 2016 г. за наблюдение изпълнението на ОПР на
Община Русе за периода 2014-2020 г.;



Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2014-2020 г.;



Годишни бюджети на Община Русе за 2014, 2015 и 2016 г.;
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Справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и секторни политики на
територията на Община Русе;



Секторни стратегии на Община Русе, обхващащи периода на действие на ОПР
(2014-2020 г.);



Отчети, доклади и статистически документи, предоставени от компетентни
органи;



Официални статистически издания;



Други нормативни и ненормативни документи на Община Русе, имащи
отношение към целите и приоритетите на ОПР.

3. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ
Процесът по подготовка, разработване и одобряване на Доклад за Междинна
оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. се
състои от следните четири основни етапа:

Осигуряване
на данни и
информация

Анализ

Оценка

Обсъждане и
одобряване
от ОбС - Русе

При разработването на Междинна оценка на ОПР на Община Русе за периода
2014-2020 г. се прилагат както количествени, така и качествени методи за анализ и
оценка, сред които:


Документален анализ – включва преглед и анализ на наличната информация
относно процеса по изпълнение на ОПР и свързаните дейности, включена в
различни документи, статии, проучвания, доклади, нормативни и ненормативни
актове и др.; прави се задълбочен преглед и запознаване с ОПР на Община Русе
за периода 2014-2020 г.;



Анализ на пропуските – този метод е насочен към идентифициране на липсваща
информация, която има особено значение за постигането на качествен анализ и
оценка; в случай че са налице пропуски, трябва да се изготви стратегия за
набавяне на необходимите данни;
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Експертен метод – основава се на експертното мнение и заключения на екипа,
който извършва оценката на въздействие на документа;



Сравнителен метод – той предвижда анализ и съпоставка между планираните
цели и приоритети, от една страна, и постигнатите резултати за оценявания
период на изпълнение, от друга; на сравнение подлежат също така планираните
и реално инвестирани ресурси (финансови, технически, човешки и др.), с цел
установяване степента на ефективност и ефикасност на стратегическото
планиране;



Оценка на ефективността и ефикасността – извършва се оценка на ефективното
и ефикасното използване и разходване на ресурсите за развитие на общината;



Анализ на средата (вкл. SWOT и STEP анализ) – този метод предвижда преглед и
анализ на основни индикатори за социално-икономическо състояние,
политически контекст, равнище на технологично развитие, екология,
образование и др.;



Количествени методи –преглед и анализ на статистически данни и информация,
които позволяват количествено измерване и оценка на въздействието на плана
върху местното развитие;



Анализ на разработената система от индикатори – методът включва преглед и
анализ на разработената в ОПР на Община Русе за периода 2014-2020 г. система
от индикатори; въз основа на това се прави оценка на степента на релевантност
и приложимост на индикаторите в процеса по наблюдение и оценка на плановия
документ.
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ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПЛАНА
1. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Населението на Община Русе по данни на НСИ към 31.12.2016 г. е 161 838 души,
което представлява 93,27% от населението на Област Русе (173 505 души) и 2,28% от
общото население на България (7 101 859 души). Наблюдава се неравномерно
разпределение на населението на територията на общината – 91,7% живеят в градовете
и само 8,3% в селата. В сравнение с края на 2014 г., общото население на Община Русе
намалява с 2 381 души, или 1,45% в резултат на наблюдаваните през годините негативни
тенденции по отношение на естествения и механичен прираст на населението.
Фигура 1: Население на Община Русе за периода 2014-2016 г.
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Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Отчита се неравномерно разпределение на жителите по възрастови групи, като
към 31.12.2016 г. населението на общината на възраст под 20 години е 16,9% от общото
население, намалявайки с 0,05 % в сравнение с 2014 г., а тези над 60-годишна възраст
представляват 27,72%, като бележат ръст с 0,83%, сравнявано с 2014 г.
Образователната структура на населението в Община Русе за отчетния период
значително се подобрява, като делът на регистрираните с висше образование остава повисок спрямо средния за страната, което се обяснява със структурата на населението по
образование и тенденцията на продължаване на образованието във висши учебни
заведения. По-високият дял на регистрираните висшисти се определя и от
изпълняваните програми и проекти, които увеличават възможностите на младите
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безработни до 29-годишна възраст да кандидатстват в субсидирана заетост или
стажуване, включително и чрез схеми по ОПРЧР.
Фигура 2: Образователна структура на регистрираната безработица в Община Русе, относителен дял в %
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Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе

2. ПАЗАР НА ТРУДА
В годините се отчита понижение на общия дял на хората в и под трудоспособна
възраст, паралелно с наблюдаваните негативни тенденции, характеризиращи
демографската картина в Община Русе. От 2014 г. до 2016 г. се наблюдава спад с под
един процент (0,69%) в дела на трудоспособното население в Община Русе. Населението
над трудоспособна възраст се увеличава с 0,57%., като през 2014 г. е бил 23,87%, а през
2016 г. е нараснал до 24,34%, бележейки ръст с почти половин процент за сметка на
общия дял на жителите в и под трудоспособна възраст.
В съответствие с тенденциите на национално и европейско ниво на застаряване
на населението, в общината се развиват процеси на увеличаване на дисбаланса във
възрастовата структура на населението поради нарастването на относителния дял на
жителите над трудоспособна възраст.
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Фигура 3: Население в и под трудоспособна възраст спрямо население над трудоспособна възраст в Община Русе
през 2014, 2015 и 2016 г.
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Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Пазарът на труда в община Русе през периода от 2014 г. до 2016 г. се
характеризира с процеси на възстановяване и развитие, вследствие преодоляване на
последиците от икономическата криза и оживление в редица стопански дейности.
Със стартирането на нов програмен цикъл на структурните фондове на
Европейския съюз 2014-2020 г., прилаганите мерки, програми и схеми, финансирани със
средства от държавния бюджет и Европейския социален фонд, способстват за
намаляване на безработицата и осигуряване на подкрепа за активно включване на
пазара на труда на уязвимите групи. Продължително безработните лица /с престой в
бюрото по труда над една година/ от 20,9% през 2014 г. намаляват до 15,3% през 2016 г.
Фигура 4: Равнище на безработицата
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Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе
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Възрастовата структура на регистрираната безработица се определя от
протичащите социално-икономически и миграционни процеси, състоянието на бизнеса
за генериране на работни места и обхвата на реализираната през годините активна
политика по заетостта. При безработните младежи до 29 години се наблюдава
тенденция за намаляване на относителните дялове от 14,8% в края на 2014 г. до 13,1% в
края на 2016 г. Паралелно с това младежката безработица в общината поддържа нива
около средните за страната, като в края на 2016 г. делът е над 0,5 процентни пункта над
средния за страната. И през трите години, най-голям е делът на безработните над 50годишна възраст. За периода 2014 г. – 2016 г. се наблюдава тенденция на понижаване
на относителния дял от 42,2% през 2014 г. до 33,5% през 2016 г. Причината за това може
да се търси в повишения интерес от страна на работодателите към наемане на работна
сила с по-голям професионален и житейски опит, както и на участието на все по-голям
брой хора в програми и проекти на ЕС.
Фигура 5: Възрастова структура на регистрираната безработица в Община Русе, относителен дял в %
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Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе

Професионално-квалификационната структура е със сравнително устойчиво
разпределение в отделните групи – с превес са регистрираните със специалност,
следвани от тези без квалификация и с работнически професии. Сред регистрираните
специалисти преобладават тези със специалности в сферата на техниката и технологиите
/32,1%/, следвани от завършилите общество, икономика и право /29,2%/; тези със
специалности в сферата на услуги, транспорт и охрана /23,6%/ и др.
Таблица 1: Професионално-квалификационна структура на безработните в Община Русе за периода 2007-2013 г.
/брой/

Година

2014 г.

2015 г.

2016 г.
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С работническа професия

931

1 102

712

Специалисти

1 440

1399

1 170

Без квалификация и
специалност

1 085

1 132

864

Източник: Дирекция "Регионална служба по заетостта" – Русе

За сравнение на областния, както и на националния трудов пазар, традиционно с
най-висок и устойчив дял са безработните без квалификация през 2014 г. и 2015 г. За
2016 г. се наблюдава понижение в техния дял с 20,37%.
Разглеждайки разпределението по полов признак за периода 2014 г. – 2016 г., се
наблюдава тенденция към повишаване на безработицата сред жените, като позначителна разлика в съотношението се отчита през 2015 г.
Продължителната безработица по брой лица от 2014 г. до 2016 г. бележи
понижаване, както следва – 722, 663 и 415 безработни.
В Дирекция "Бюро по труда" броят на постъпилите на работа граждани на
първичния трудов пазар бележи ръст, като през 2016 г. са постъпили с 3,8% повече души
от 2014 г. Превес на постъпилите на работа чрез субсидирана заетост, вкл. директни
схеми по ОПРЧП се наблюдава през 2015 г. – 29,9%, в сравнение с другите години за
периода: през 2014 г. – 18,6% и през 2016 г. – 14,7%.

3. БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ
Предвид факта, че НСИ не обработва данни, респективно не отчита основни
макроикономически показатели като БВП на общинско равнище, анализираните подолу данни разглеждат ситуацията на областно равнище.
Брутният вътрешен продукт (БВП) представлява основен макроикономически
показател, измерващ икономическата активност, даващ информация за произведеното
количество стоки и услуги за определено време, обикновено за една година. Брутната
добавена стойност (БДС) представлява разлика между стойността на произведените
през даден период стоки и услуги (продукция) и стойността на изразходваните за тяхното
производство стоки и услуги (междинно потребление).
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Фигура 5: БВП и БДС по икономически сектори в Област Русе за периода 2014-2016 г.

Област Русе
Брутна добавена стойност /млн.
лв./

2014 г.

2015 г.
1 925

1 942

Аграрен /млн. лв./

147

130

Индустрия /млн. лв./

672

688

Услуги /млн. лв./

1 107

1 123

Брутен вътрешен продукт /млн.
лв./

2 217

2 247

БВП на човек /лв./

9 694

9 912

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Подобно на тенденциите на национално ниво, делът на БДС и в Област Русе
преобладава в сектора на услугите, следван индустриалния сектор и аграрния сектор.
През двете години не се отчита значителна разлика в съответните показатели.
Създадената от отраслите на регионалната икономика БДС за областта през 2014
г. възлиза на 1 925 млн. лв. по текущи цени, което представлява 2,6% от общо
генерираната добавена стойност за страната. Относителният дял на аграрния сектор в
добавената стойност на икономиката в област Русе намалява спрямо равнището си от
2013 г. с 0,5% и е 7,6%, а индустриалният сектор намалява относителната си тежест в
добавената стойност на икономиката с 0,4 процентни пункта през 2014 г., достигайки
35%. През 2014 г. делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата
на услугите, е 57,4%, което е с 0,9 процентни пункта повече от предходната година. В
национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство
през 2014, е 5,2%, този на индустриалния сектор е 27,2%, а в сферата на услугите е
създадена 67,6% от брутната добавена стойност в страната.
През 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на
икономиката в област Русе намалява спрямо равнището си от 2014 г. с 0,9% и е 6,7%.
Индустриалният сектор повишава относителната си тежест в добавената стойност на
икономиката с 0,6 процентни пункта през 2015 г. спрямо предходната година и достига
35,5%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите,
е 57,8%, което е с 0,3 процентни пункта повече от 2014 година.
За сравнение, в национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското
и рибно стопанство през 2015 г., е 4,8%, този на индустриалния сектор е 27,9%, а в
сферата на услугите е създадена 67,3% от брутната добавена стойност в страната. Спрямо
предходната година делът на икономически сектор "Индустрия" нараства с 0,8
процентни пункта, а в сектора на услугите е регистрирано намаление с 0,3 пункта. В
преобладаващата част от областите в страната с най-голяма тежест в структурата на
брутната добавена стойност е икономически сектор "Услуги".
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Фигура 6: БВП на човек от населението, лв.
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Източник: НСИ

През 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за област Русе възлиза на 2 247
млн. лв. по текущи цени, а БВП на човек от населението се равнява на 9 912 лв.
По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област
Русе през 2015 г. възлиза на 2 247 млн. лева по текущи цени. Текущият обем надхвърля
с 1,3% създадения БВП за областта през 2014 г. Делът на БВП за област Русе е 2,5% в общо
произведения за страната през 2015 година. На човек от населението се падат 9 912 лв.
от стойностния обем на показателя при 9 694 лв. през 2014 г. По показателя БВП на човек
област Русе се нарежда на осмо място в страната при шеста позиция за 2014 г.

4. ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
Инвестициите през плановия период 2014 г. -2020 г. следва да са съгласувани с
целите на стратегия "Европа 2020", чиято визия цели превръщането на ЕС в
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост,
производителност и социално сближаване.
Фактор, силно благоприятстващ развитието на икономиката в Община Русе, е
принадлежността на града към най-голямата трансгранична агломерация в българорумънския регион – Русе-Гюргево, с нейното стратегическо местоположение и роля на
основен транспортен възел между България и Румъния. Инвестиционната
привлекателност на региона се определя и от близостта до румънската столица Букурещ
и нейния многомилионен пазар. Общината се явява важна точка, при която се пресичат
два паневропейски транспортни коридора и на нейна територия е разположено найголямото пристанище в българския участък на река Дунав. Местните власти в Русе и
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Гюргево си сътрудничат в стратегическото планиране на дългосрочните приоритети за
развитие на трансграничната агломерация, като през 2012 г. е приет Мастерплан за
интегрирано управление на възможностите за развитие в еврорегиона Русе-Гюргево,
съдържащ 10 трансгранични инвестиционни проекта, които следва да бъдат изпълнени
до 2027 г. За насърчаване на инвестициите и подкрепа на инвеститорите, в двата града
развиват дейност индустриални и логистични паркове, в т.ч. и свободни зони от двете
страни на река Дунав.
Недостатъчно развитата инфраструктура се явява основна пречка за развитието
на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции. Ролята, която град Русе
има като икономически, административен, транспортен и културен център както в
национален, така и в европейски мащаб, очертава необходимост от допълнително
развитие на инфраструктурата. Стратегическото географско местоположение и
инфраструктурното развитие могат да превърнат Русе в притегателен център за
инвеститорите в строителството на индустриални и логистични паркове, търговски
центрове и жилища.
Инвестициите, съсредоточени в общината представляват значителен дял –
87,02% за 2014 и 82,39% за 2015 от тези, вложени в Област Русе:
Таблица 2: Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. /хил. евро/

Населено място

2014 г.

2015 г.

Област Русе

385 754,8

337 023,4

В т.ч. Община Русе

335 698,2

277 693,1

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия
сектор в област Русе към 31.12.2015 г. възлизат на 337 млн. евро, което е с 12,6% помалко в сравнение с 2014 г. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни
инвестиции в страната е 1,5% и съответно 38,4% от ПЧИ в рамките на Северен централен
район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе заема девето място в
страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в
промишлените предприятия в областта – 284,5 млн. евро или само с 1,0% повече от 2014
г. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт,
складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 35,9 млн. евро
или с 33,8% под нивото на предходната година. През 2015 г. тези две дейности заедно
формират 95,1% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо
2014 г. с 8процентни пункта.
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Един от основните приоритети на Община Русе е превръщането ѝ в притегателен
център за инвестиции. Важна част от икономическия ѝ профил е създаването на
модерен Индустриален парк с обща площ 638 дка, с цел привличане на чуждестранни и
български инвеститори. Благодарение на установените в Русе производствени
мощности на водещи компании в сферата на автомобилостроенето, Русе заявява
категоричния си интерес към подобряване на индустриалното развитие на региона.
Община Русе работи за развитието на индустриалната зона чрез доизграждане на
инженерна инфраструктура в Индустриалния парк, а русенският регион има уникална и
стратегическа транспортна инфраструктура, която предполага развитието на града като
важен транспортен хъб в Северен централен район. Комбинацията между пристанища,
ЖП гари, летище и бъдещ интермодален терминал, е благоприятна за развитие на силен
и конкурентоспособен транспортен бизнес.
Сред най-големите инвеститори на територията на Община Русе могат да бъдат
посочени:






"Витте Аутомотив" - немски производител на електронни и механични части за

автомобилната индустрия, с инвестиции за 21 млн. лв. и инвестиционно
намерение за разширяване. Във връзка с разрастването и разширяването на
дейността си "Витте Аутомотив България" открива около 200 нови работни места
- както за специалисти - инженери, техници, специалисти в лаборатория и
финансисти, така и за работници в производството. През 2015 г. работещите в
компанията са се увеличили с около 200 човека, като средносписъчния брой на
персонала към 30.11.2016 г. е 684 човека. Предвижда се след приключване на
проекта за разширяване, компанията да разполага с 40 000 кв. м. производствена
площ с общо 2 000 работни места. Заводът е значима за региона инвестиция,
водеща до откриване на работни места и нови възможности за местния бизнес.
"Монтюпе" е френски производител на продукти от алуминиеви сплави за
автомобилната промишленост с инвестиции за 100 млн. евро – 70 млн. евро в
оборудване и 30 млн. евро в местната икономика. Числеността на персонала се
увеличава през 2014 г. от 704 на 789, а към края на ноември 2016 г. е 974 души.
Бизнес планът за следващите години предвижда да се вложат още 18 млн. евро
и да се наемат още към 200 човека. Те ще са необходими, за да се посрещне
изпълнението на голяма поръчка части за "Мерцедес". Двата договора с
германския концерн "Даймлер" са за проектиране и производство на цилиндрови
глави, които ще се произвеждат в българския завод на групата, който според
фирмата е една от най-модерните леярни в света. Очаква се производството за
германската компания да достигне 635 хил. цилиндрови глави годишно, което ще
доведе до увеличаване общия обем на производство с 15%.
"Керос България" е испански производител на подова и стенна керамика с
инвестиции за 42 млн. лева. Дружеството планира да удвои производството на
плочки в завода си в Русе. Компанията е подала заявление за издаване на ново
комплексно разрешително, което да отрази увеличаването на капацитета.
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Инвестицията ще се изпълнява поетапно в следващите години и за целта са
предвидени финансови средства в размер на 9 млн. евро, като на първия етап ще
бъдат вложени между 4 и 5 млн. евро. Предвижда се разширение на
инсталацията за производство на керамични плочки и възможност за опаковане
на продукцията. В новото съоръжение ще се извършват всички основни процеси
- подготовка на керамичната маса, оформяне на изделията, сушене, глазиране,
изпичане, сортиране и опаковка. Производственият му капацитет ще бъде 195
тона на денонощие. Във връзка с инвестицията, "Керос България" изгражда две
нови сгради на площадката на завода. Едната ще е с близо 3 500 кв. м застроена
площ и в нея ще се монтират четири линии за оформяне и опаковане на готова
продукция, като производителността на опаковъчната машина е 180 пакета на
минута. "Керос Керамика" утроява печалбата си до 2.142 млн. лв. спрямо 703 хил.
лв. през 2016 г., а приходите от продажби бележат лек ръст до 27,315 млн. лева.
През 2009 г. предприятието стартира със 100 души персонал, а към 30.11.2016 г.
в него работят 170 човека.
"Балканцинк" АД представлява производствен комплекс за горещо поцинковане
на готови продукти от чугун и стомана с инвестиция в размер на 4,5 млн. евро.
Технологичното оборудване в завода е доставено и монтирано от международни
и български компании, лидери в проектирането и изработката на инсталации и
професионални машини в областта на горещото поцинковане и обработката на
металите.

Град Русе е и стратегическото място на единствения в България завод за ремонт
на локомотиви. Наличието на предприятие, осигуряващо професионална
специализирана услуга в сферата на ЖП-транспорта, мотивира допълнително ЖП
превозвачите при избора им на маршрут и граничен пункт към Северна и Централна
Европа. На 01.09.2016 г. е открито депо за ремонт на локомотиви, част от разширението
на единствения в България специализиран завод за производство на локомотиви, чийто
собственик е русенската компания "Експрес Сервиз" ООД. В депото, което се намира
край бившето ДЗС, в близост до железопътната спирка Образцов чифлик, работят 60
души, а първият етап от инвестицията, който вече е изпълнен, е на стойност около 5,6
млн. лв.
Изпълнението и на втория етап предстои да бъде реализирано в периода 20172019 г. и се предвижда да бъде изградено депо за ремонт на електрически и дизелови
мотрисни влакове с инвестицията на стойност 7 млн. лева - в депото ще работят 40 души,
като се предвижда едновременен ремонт на 10 локомотива.
Предприятието е с изцяло български капитал, а бизнесът е основан на 150годишен опит и традиции и уникални за България машини. Заводът разполага с лиценз
за ЖП оператор и ремонт на локомотиви и в него се ремонтират локомотиви,
превозващи над 50% от ЖП товарите у нас - могат да се ремонтират всички видове
дизелови и електрически локомотиви, както и ЕМВ и ДМВ. Цехът е съоръжен с
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повдигателни и подемни съоръжения, ремонтни канали, специализирани стендове и
съоръжения, както и най-модерния в страната електронен стенд за спирачно
оборудване на локомотиви, ЕМВ и ДМВ.
5. АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Съгласно чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, общината като юридическо лице има право на самостоятелен бюджет.
Тя има компетенции по въпроси, свързани със собствените си приходи по бюджета с цел
осигуряване ефективното реализиране на всички свои дейности.
Отдел "Бюджет" към Дирекция "Финансово-стопански дейности" в Община Русе
осъществява контрол на изпълнението на общинския бюджет, с цел гарантиране на
неговото ефективно и ефикасно разходване.
Всяка година се изготвя инвестиционна програма на Община Русе, даваща
информация за направленията, в които ще се вложи финансов ресурс. Те кореспондират
със стратегическите цели на Общинския план за развитие, а планираните средства се
разходват за реализацията на мерки и дейности, съдържащи се в документа. През 2014
лв. бюджетът на Община Русе възлиза на 103 358 318 лв., през 2015 г. – на 97 356 613 лв.,
през 2016 г. – на 102 186 889 лв. Въпреки регистрираните изменения, налице е
относителна устойчивост в планираните от страна на общината разходи през първите
три години от периода на изпълнение на плана за развитие.
Фигура 7: Бюджет на Община Русе за периода 2014-2016 г.
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Както е видно от графиката, най-високи стойности на общинския бюджет се
наблюдават през 2014 г. Ако направим сравнение с предшестващия тригодишен период
обаче, ще стане ясно, че общинският бюджет от 2014 г. насам е значително по-висок.
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Данните сочат, че през 2014 г. местните дейности представляват по-голяма част
от общинския бюджет в сравнение с държавните. През 2015 и 2016 г. се наблюдава
обратната тенденция: процентът на държавните дейности е по-голям в сравнение с
местните.
Годишните бюджети са балансирани и се изготвят въз основа на осъществен
анализ на приходите за и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в
Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Русе.
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ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЦЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Подобряване на инвестиционния и бизнес климат в Общината, повишаване качеството на административното обслужване на
гражданите и бизнеса и развитие на икономика, основана на знанието и иновациите
Приоритет 1.1: Укрепване на институционалния капацитет за добро управление и ефективно предоставяне на електронни
услуги
Специфична цел1.1.1: Развитие на административен капацитет запланиране и управление на местното и регионалното
развитие

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Разработване и изпълнение на План за устойчива градска мобилност - През 2014 г. Община Русе е една от 10-те български общини,
които участват в международния проект "Подкрепа за плановете за градска мобилност" – BUMP (Boosting Urban Mobility Plans),
финансиран от програма "Интелигентна енергия – Европа" на ЕС. Експерти на Община Русе се включват в няколко семинарни обучения
в България и едно в Германия, в рамките на които им е представена детайлна информация относно планирането и управлението на
устойчивата мобилност в градските и крайградските зони. През 2015 г. Община Русе получава безвъзмездна консултантска помощ от
експертите по проекта при разработката на План за устойчива градска мобилност. Той е приет от Общински съвет – Русе през 2016 г.

 Изграждане на система за георефериране - През 2013 г. е разработена геомаркетингова система с геореферирани статистически
данни, включваща информация за всички проекти на Община Русе (минали, текущи и бъдещи – заложени в ОПР и ИПГВР). В периода
2014-2016 г. е извършвана текуща актуализация на базата с данни за проектите на Община Русе.

 "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г." - Проектът е изпълнен с финансовата
подкрепа по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. и в резултат са изготвени 30 инвестиционни проекта в следните сфери: градска
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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 през 2016 г. е кандидатствано по приоритетна ос 1 "Устойчиво и
интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

 Проект "Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация" - Проектът е изпълнен през 2013 и 2014 г. с
финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет 2007-2013", като експерти от Община Русе участват в езикови курсове по
английски език, обучения по "меки умения", както и в обучения по програмите на Института по публична администрация.

Неизпълнени дейности
 Създаване на иновативна информационна система за симулиране на градското развитие

Специфична цел 1.1.2: Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

"Областен информационен център – Русе" - През 2014 г. година ОИЦ - Русе са проведени 44 информационни събития с участието
на над 1 100 граждани с цел популяризиране на успешните проекти през програмен период 2007-2013 г., както и представяне на
Споразумението за партньорство и възможностите за финансиране по новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. През 2015
г. са проведени 44 информационни събития с участието на близо 1 000 граждани за популяризирането на възможностите за
финансиране по новите програми за периода 2014-2020 г, съфинансирани от ЕСИФ. Представители на ОИЦ – Русе са участвали в две
национални инициативи на Мрежата от областни информационни центрове, като са информирани 2 000 човека. Общо 1 532 човека
са посетили ОИЦ – Русе за получаване на информация във връзка с възможностите за финансиране на проекти.
През 2016 г. се изпълнява проект за осигуряването на функциониращ Областен информационен център в Област Русе, като
продължение на реализирания проект "Областен информационен център – Русе", по ОП "Техническа помощ", финансиран от
Европейския фонд за регионално развитие. През 2016 г. ОИЦ - Русе провежда: 50 информационни събития с участието на над 1 350
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потенциални бенефициенти, представители на различни сектори - публичен, частен, граждански, с акцент върху популяризирането на
обявени или предстоящи за кандидатстване процедури. Посетителите на центъра за 2016 г. наброяват 939 души.

Цифровизация на стари семейни регистри и цифровизация на регистри по гражданско състояние - актове за раждане, брак и
смърт - за периода 2014-2016 г. са заснети и въведени в специализиран програмен продукт над 50 000 страници от семейни регистри
и над 110 000 акта по гражданско състояние.

Интегриране на софтуер за предоставяне на електронни административни услуги - През 2014 г. е отчетено, че е предоставена
автоматизирана информационна система за комплексно административно обслужване /АИСКАО/ от Министерски съвет и предстои
нейното внедряване.

Ремонт на Центъра за административни услуги на Община Русе, вкл. оборудване с климатична и вентилационна система Ремонтът на Центъра е извършен през 2014 г.

Въвеждане на система за плащания по електронен път към Дирекция "Местни данъци и такси" - През 2016 г. е сключен договор
за обслужване на плащания с банкови карти при осъществяване на плащания през виртуален ПОС между Община Русе и Инвестбанк
АД. С договора са уредени взаимоотношенията между банката и общината при приемането, обработването и извършването на
дистанционни/безналични плащания в полза на общината по събиране на приходи от данъци, такси и услуги от задължени лица.
Системата е тествана през 2016 г. и е въведена в експлоатация през 2017 г.

Неизпълнени дейности
 Изграждане и въвеждане на "Система за управление на опашките" с цел подобряване административното обслужване на
гражданите
 Изграждане на структурна кабелна система в административната сграда на Община Русе
 Закупуване на нов софтуерен продукт за работа по управление на собствеността
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Разработване на проучване и анализ за съществуващите административни пречки пред бизнеса, както и на потенциала за тяхното
намаляване
Въвеждане на система за вътрешен контрол и атестация на общинските служители и за редовно получаване на обратна
информация от потребители на административни услуги
Приоритет 1.2: Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на предприятията в Общината
Специфична цел 1.2.1: Насърчаване на трансфера на технологии и развитието на клъстери чрез стимулиране на
партньорства между научните институции, публичния и частния сектор

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

През периода 2014-2016 г. е отчетен напредък по редица проекти/дейности, допринасящи за насърчаване трансфера на технологии
и развитието на клъстери, междусекторни и междуинституционални връзки в града и региона.

С определящо значение за постигането на заложените цели в тази насока е приетата в средата на миналата година Иновационна
стратегия за интелигентна специализация на Община Русе 2016-2025 г., с което Русе става втората община в България с подобна
стратегия. Това е първият документ на местно равнище, който си поставя за задача да идентифицира приоритетните сфери на
развитие, като се фокусира върху приноса на иновационните политики за насърчаване на икономическа активност и преодоляване на
социално-икономически предизвикателства. Иновационната стратегия взема под внимание широк кръг от заинтересовани страни,
като предвижда постигането на синергично дългосрочно взаимодействие между представителите на местната власт и публичния
сектор, Русенски университет "Ангел Кънчев" и научно-изследователската общност, бизнеса, индустрията и неправителствените
организации. Иновационната стратегия очертава три приоритетни направления за Община Русе: Информационни и комуникационни
технологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, Мехатроника и чисти технологии. Стратегията си поставя за
цел до 2025 г. да превърне Русе в град на знанието.
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В изпълнение на визията на стратегията, през 2016 г. Община Русе активно работи за подготовката на проект за изграждане и
развитие на Център за компетентност по Информатика и информационни и комуникационни технологии и на Център за компетентност
за анализ и синтез на технологична структура за електро-мобилност и интелигентен еко-транспорт, като същите са депозирани в
началото на 2017 г. в рамките на отворена процедура за изграждане и развитие на центрове за компетентност по ОП "Наука и
образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Тъкмо тези проекти за центрове за компетентност ще бъдат в основата на заложения
в ОПР Научен високотехнологичен парк – Русе.

През 2016 г. Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" за пръв път проведе конкурс за проектни предложения по
програма "Знание и растеж", с цел разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко
развитие, както и подкрепа за разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания,
пречупени през призмата на практическия опит. Програмата е насочена към културни и образователни институции, неправителствени
организации и читалища, като основен фокус е поставен върху обединяването на различни организации и институции в намирането
на решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора. В резултат на това бяха реализирани 14 проектни
предложения, сред които „Научна работилница за малки изследователи“, „Работилница за дигитални умения“, „Подобряване на
визуалната култура чрез фотография“ и т.н.

През 2016 г. в Русе отвори врати Съвместен секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия „Култура и туризъм, връзки
между хората“, който има за цел да функционира като координиращо и подпомагащо звено при изпълнението на целите на
стратегията в областта на културата и туризма, но и като транснационален център за подкрепа на всички свързани инициативи и
индустрии в 14-те държави, влизащи в обхвата на стратегията.

Неизпълнени дейности




Изграждане на център за млади учени, изследователи и изобретатели
Разработване на проучване и анализ на потенциала за развитие на клъстери
Изграждане на Дунавски университетски клъстер за сътрудничество в областта на науката, образованието и иновациите
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Създаване на Трансграничен център за развитие на креативни индустрии
Специфична цел 1.2.2: Привличане на инвестиции и насърчаване диверсификацията на икономическите дейности в
малките населени места

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Разработване и изпълнение на Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг

- В изпълнение на проект "Община Русе –

инвестиционно привлекателна и енергийно независима" през 2014 г. е разработена 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.

Изграждане на рибарско селище в района на хижа Приста - През 2014 г. е започнато проектиране на рибарското селище.
Неизпълнени дейности
Няма отчетени неизпълнени дейности по тази специфична цел.
Специфична цел 1.2.3: Насърчаване развитието на високотехнологично, екологично и пазарно ориентирано селско и
горско стопанство
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Изграждане на стокова борса за първична земеделска продукция - През 2016 г. е открит първият по рода си "Фермерски пазар" в
Русе на територията на Централния пазар. Инициативата е на Община Русе и "Общински пазари" ЕООД. Целта на проекта е да допълни
обхвата на стоките, които се предлагат на пазара, както и да бъдат привлечени допълнителни клиенти за търговското тържище. На
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площ от 900 кв. м. е изградена нова модерна сграда за търговия, включваща общо 40 нови търговски обекта, като всичко е направено
по съвременни строителни технологии. "Общински пазари" ЕООД инвестира общо 440 000 лева собствени средства за изграждане на
новата сграда.

Неизпълнени дейности





Осигуряване на поливни системи за земеделски земи
Анализ на състоянието на почвите и горите в Община Русе и разработване на програма за подобряване качеството на почвите и
горите
Разработване и въвеждане на система за брандиране на местни продукти
Залесяване на неземеделски земи и възстановяване на горския потенциал с цел подобряване икономическата стойност на горите
Приоритет 1.3: Насърчаване на туризма като ключов сектор за икономическото и социално развитие на региона
Специфична цел 1.3.1: Опазване и развитие на туристическия потенциал на региона

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Реализация на проект "Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл" (Регионален исторически
музей, Регионална Библиотека "Любен Каравелов" и Природонаучен музей) - Проектът е реализиран успешно, като включва
интервенции върху три инфраструктурни обекта в центъра на града, а именно: Регионален исторически музей (РИМ), сградата на
Регионална Библиотека "Любен Каравелов" и Екомузея (сградата на РИМ, предназначена за нуждите на отдел "Природа") с цел
създаване на общ туристически продукт. Включените в проекта инфраструктурни мерки обхващат консервация, укрепване,
преустройство с цел последващо експониране, разширение и обособяване на нови изложбени пространства за постоянни експозиции,
оборудване за прилагане на съвременни иновативни и интерактивни подходи за интерпретация и анимация.
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Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и обособяването ѝ като зона за обществен отдих Изготвени са инвестиционни технически проекти и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект "Техническа помощ в
подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор № BG161PO001/5-02/2012/030, по ОПРР 20072013.

"Проекции на Дунавския Римски Лимес – формиране на музейна среда за туристически достъп" - Проектът е реализиран от
Регионален исторически музей – Русе в периода 2013-2014 г. с финансиране от Американски научен център – София, Фондация
"Америка за България" и Фийлд Мюзиъм – Чикаго. Основните дейности включват: обозначаване на обектите от Дунавския Лимес;
информационно подсигуряване; създаване на пътеводител по Дунавския римски лимес в участъка между Свищов-Русе-Тутракан;
създаване на игра – водач из Лимеса; отпечатване на туристически картички с рецепти от римската кухня.

Учредяване на ежегоден Фестивал на ледените скулптури - В периода 2014-2016 г. са проведени 3 поредни издания на фестивала
с участието на изявени професионалисти по леден карвинг. През 2016 г., за да бъдат запазени за по-дълго време от разтопяване
ледените статуи, Община Русе закупува специална шатра с размери 12 на 12 метра и вместимост 500 куб. метра, с което леден
фестивал на закрито се случва за първи път не само в България, а и на Балканите.

“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 ОПРР 2007-2013. Обектът е включен в Инвестиционната програма
на Община Русе по проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих". В края на
2016 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като дейностите по проекта ще бъдат реализирани в
рамките на 30 месеца.
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Реконструкция на Пантеон на възрожденците (позлатяване на купол, хидроизолации, експозиция) -Разработено и депозирано е
проектно предложение за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.

Неизпълнени дейности









Рехабилитация на пътната инфраструктура до туристическите обекти
Изграждане на етнографско селище в околностите на Басарбовския манастир
Фондохранилище на Регионален исторически музей, с презентационни зали, консервационна лаборатория и Медиатека–
2500 кв. м
Изграждане на Музей на страха в бомбоубежищата под Римската крепост "Сексагинта Приста"
Консервация и експониране на Принципия и Храм на Аполон, Римска крепост "Сексагинта Приста"
Провеждане на "Лимес фестивал" с цел анимиране на Дунавското културно-историческо наследство
Изграждане на Музей на иновациите
Ремонт на фасади на обекти-паметници на културата
Специфична цел 1.3.2: Популяризиране на местния туристически потенциал

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Реализиране на проект "Реки на времето" ("Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите") - Проектът е реализиран в подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
и е приключен успешно през август 2014 г. За осигуряването на устойчивост на проекта и промотиране на дестинацията, представители
на Община Русе участват в редица туристически изложения, сред които: 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.;
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Международна туристическа борса - ТТР "Букурещ" 12-15 март 2015 г.; Международна туристическа борса - ITB Берлин, Германия, 0408 март 2015 г. и др.

Създаване на рекламни филми и други презентационни материали - В изпълнение на тази дейност през 2014 г. е отчетено:
преиздаване на филм "Русе: Европейските премиери на България"; създаване на туристически рекламен филм "Русе - градът на
свободния дух"; създаване на нов вид туристическа карта - тип планшет 10 000 бр.; препечат на туристическа карта, тематични
пътеводители 1. Зелено; 2. Архитектура и храмове; 3. Култура и фестивали; 4. Бизнес и уикенд - общо 16 000 бр.; гид, брошура и карта
"Реки на времето", 10 вида тематични дипляни за туристически обекти (по 5 000 от вид) – 50 000 бр. каталог за бизнес и уикенд туризъм
- 4 000 бр. 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 2015 г. е публикувана статия, посветена на Русе на две печатни
страници на български и английски език. Списанието е издадено в тираж 10 000 броя, а средно месечния брой пътници, до които е
достигнала информацията е 110 000; по инициатива на Фондацията, през септември 2015 г. е проведена кампанията "Месец на Русе"
в Peika.bg , един от най-посещаваните сайтове, популяризиращи привлекателни туристически дестинации. В рамките на 30 дни са
публикувани 10 статии, популяризиращи културно-исторически забележителности, успехите на талантливите деца на Русе и
мащабните събития в областта на културата и изкуството в града.

Провеждане на информационни кампании чрез съвременни средства за информация, участия в специализирани изложения и
журналистически турове; участия в туристически борси и изложения - В периода 2014-2016 г. в изпълнение на тази дейност е
отчетено участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета
и друг вид рекламни кампании и мероприятия, сред които: англоезично списание "Вагабонд"; участия във вестник "Движение",
(разпространява се и в столичното метро); пътен атлас "Домино Лукс" - участие с пълноцветна страница; туристически пътеводител
Домино на английски език - участие със самостоятелна цветна страница; пътеводител Hidden Gems in Bulgaria за насърчаване на
вътрешния туризъм на английски език "50 места, които да посетите през 2015 и 2016 година" (издава се от електронния портал
Peika.bg); участие в двуезично русенско културно-туристическо издание Ruse for Guests (разпространява се безплатно); участие на
външна реклама на оградата на Посолството на България в град Париж, Франция и др. През периода Община Русе активно участва в
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регионални, национални и международни туристически борси и изложения, в т.ч. „Ваканция и СПА Експо“ – София, „Културен
туризъм“ – Велико Търново, ITB–Берлин (Германия), Букурещ и т.н.

Разработване на смартфон-приложение с информация за Русе –Община Русе договори включването на град Русе във виртуалния
градски пътеводител URBO с национално покритие. Виртуалният пътеводител е разработен специално за нуждите на местната
администрация, за да разпространява по-бързо и ефективно, по всяко време актуална и леснодостъпна информация за жителите и
гостите на Русе. Благодарение на мобилното приложение се разпространява информация за градска среда и проекти, новини и
културни събития, културно-исторически забележителности и атракции.

Провеждане на туристическо изложение "Уикенд туризъм" - През 2014 г. е проведено десетото издание на туристическото
изложение "Уикенд туризъм" и Седми Фестивал на туристическата анимация с участието на 110 компании и 360 индивидуални
участници. Организиран е специален тур за туроператори и журналисти от специализирани туристически издания, като са изработени
48 публикации, създадени са Facebook страница и филм за събитието. През 2015 г. в поредните издания участват рекорден брой
компании – 125 и над 400 участници. Организирани са мащабни улични атракции в рамките на изложението и фестивала. Представена
е нов вид атракция, свързана с развитието на нов вид продукт – местно вино и кухня с участието на Клуб на професионалните готвачи
– Русе.
През 2016 г. са организирани туристически анимации в градска среда на открито, дискусионна програма, презентиране на нов
туристически продукт "Винен туризъм" и кухня, 69 щанда на туроператори, фирми в сферата на туризма и общински администрации.

Неизпълнени дейности



Промотиране на приключенските видове туризъм, използващи реката и нейните острови – наблюдение на птици, спускане с
каяци, мото и делтапланеризъм
Разработване на Дигитален Атлас – Интерактивна карта на културно-историческото и архитектурно наследство с база данни и
паспорти на културно-исторически и архитектурни паметници на гр. Русе
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Изводи за напредъка по изпълнението на Стратегическа цел 1:
Стратегическа цел 1 е свързана с подобряването на инвестиционния и бизнес климат в Община Русе, повишаване качеството на
административното обслужване на гражданите и бизнеса, развитие на икономиката, основана на знанието и иновациите, превръщането
на Русе в град на знанието. Основание за активната политика на Община Русе в сферата на насърчаването на инвестициите и устойчивото
енергийно развитие дават градското развитие на Русе, стратегическото му географско разположение и близостта до столицата на
Румъния – Букурещ. Тези обстоятелства определят значителния потенциал на Русе за утвърждаването му като център на стопанска
активност и растеж. През отчетния период са извършени дейности в посока оптимизиране административната работа и улесняване на
гражданите с предлагането на по-качествени и ефективни услуги чрез провеждането на обучения на експерти от Община Русе, създаване
на системи за георефериране, цифровизация на регистри, интегриране на софтуер за предоставяне на електронни административни
услуги и за плащания по електронен път и др. Целта е насочена към развитие на административния капацитет в съответствие с
изискванията на ЕС и с оглед на повишаване ефективността на работата на администрацията и качеството на предлаганите услуги на
граждани и юридически лица, повишаване на квалификацията на работещите, привличане на млади специалисти и оптимално
използване на човешкия капитал за развитието на общината като цяло. Впечатление прави и високата активност и редицата осъществени
дейности от Областен информационен център - Русе, които са обхванали близо 8 000 граждани, посетили центъра в разглеждания
период. За повишаването обема на преките чуждестранни и местни инвестиции и подобряването на инвестиционния и бизнес климат в
Русе е изготвена Стратегия за инвестиционен сити маркетинг, като основните резултати от реализацията на Стратегията са свързани с
устойчив темп на нарастване на заетостта и доходите; привличане на повече туристи и превръщането на туризма в конкурентоспособен
икономически отрасъл, както и повишаване на степента на разпознаваемост, респективно подобряване на имиджа на Русе в региона,
страната и чужбина. В тази връзка, положително влияние оказват участията през отчетния период на Община Русе в специализирани
изложения, създаването на рекламни филми и други презентационни материали и провеждането на ежегодни събития. Значение
оказват и дейностите, свързани с благоустрояването на обекти - част от културното и историческо наследство на град Русе. Такъв е
примерът с обновения музеен комплекс на площад "Батенберг", чиято посещаемост след изпълнените дейности по проекта бележи
значителен ръст и се утвърждава като водещ туристически обект. Освен това, от 2016 г. на територията на град Русе функционира
Съвместен секретариат по Приоритетна ос 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион " Култура, туризъм и връзки между хората",
подпомагащ координацията в това направление между всички дунавски държави.
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В Програмата за изпълнение на ОПР за тази стратегическа цел са заложени общо 49 проекта/дейности, за реализацията на които
са предвидени инвестиции на обща стойност 180 371 585 лв. Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 1 са отчетени общо 31 изпълнени
проекта/дейности на обща стойност 7 759 021 лв. Към тази сума следва да бъде добавено осигуреното безвъзмездно финансиране за
благоустрояване на Крайбрежната зона и приобщаването ѝ към централната градска част на стойност близо 26 млн. лв. (по ОПРР и
Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.).
Анализът на резултатите показва 63,27% техническо изпълнение, като най-висок процент е постигнат по Приоритет 3
"Насърчаване на туризма като ключов сектор за икономическото и социално развитие на региона"(80,95%), а най-нисък – по Приоритет
2 "Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на предприятията в Общината" – 33,33%.Висока степен на техническо
изпълнение е постигната по Приоритет 1 "Укрепване на институционалния капацитет за добро управление и ефективно предоставяне
на електронни услуги" – 62,50%.
Сравнението на общо осигурените и инвестираните средства за изпълнението на тази стратегическа цел от ОПР към 2016 г.
спрямо първоначално заложените през 2014 г. показва 18,72% финансово изпълнение на плана. Прогнозата е този процент да нарасне
във втората част на периода, поради това, че някои дългосрочни проекти/дейности, за които първоначално са били заложени значителни
средства за реализация, все още не са завършени. Наблюдава се и дисбаланс между първоначално планираните средства и реално
отчетените за реализацията на отделни проекти/дейности, например: за проект "Изграждане на стокова борса за първична земеделска
продукция" първоначално са били заложени 20 млн. лв., а дейността е отчетена като изпълнена с общо направени инвестиции в размер
на 440 хил. лв., т.е. отчетена е висока степен на ефикасност.
В обобщение, може да се посочи, че е постигната висока степен на изпълнение на стратегическата цел – над63% и съответно
много висока степен на ефикасност, предвид че осигуреният финансов ресурс за реализацията на над половината от общия брой
проекти/дейности в рамките на стратегическата цел възлиза на 18,72% от първоначално предвидения за това бюджет.
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
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Приоритет 2.1: Подобряване на достъпа до образователни, здравни и социални услуги и развитие на спорта и младежките
дейности
Специфична цел 2.1.1: Насърчаване на трудовата заетост чрез координация между образователната система и трудовия
пазар
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Реализиране на проект "Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите" (СЪПОРТ) - През 2016 г. проектът
е изпълнен от РУ "Ангел Кънчев" в партньорство с Община Русе, като чрез реализирането му е осигурена необходимата професионална
квалификация и практически умения на младите специалисти с висше образование, с предоставянето на възможност за придобиване
на опит чрез стажове.

Изграждане на мрежа от младежки информационно-консултантски центрове - Младежко информационно консултантски център
Русе е създаден по проект "ВИЯ РЕГИЯ 5", финансиран от Министерство на младежта и спорта и се реализира от Сдружение
"Вдъхновение" съвместно с Общински Младежки Дом - Русе и в партньорство с Областна администрация - Русе, Община Русе и
Общинска фондация "Русе - град на свободния дух". Центърът има за цел да предоставя актуална информация и консултации в
различни направления на младите хора от Област Русе, както и да провежда обучения по различни теми.

Неизпълнени дейности
 Изграждане на център за кариерно развитие, младежка икономическа активност и предприемачество
 Изграждане на център за неформално образование, интелигентен растеж и общностно развитие
Специфична цел 2.1.2: Осигуряване на висококачествени образователни услуги за населението
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.
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Реализиране на проект "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища
на територията на гр. Русе" - Проектът приключи реализацията си през 2014 г. През 2015 г. са изготвени инвестиционни технически
проекти и е издадено Разрешение за строеж в рамките на проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и
други уязвими групи на територията на общини от Област Русе", като са проведени 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" - С подкрепата на
Европейското икономическо пространство /норвежки проект/, по проекта са изпълнени СМР през 2015 г. в ЦДГ "Червената шапчица",
ЦДГ "Звездица" и ОДЗ "Снежанка". През 2016 г. са организирани посещения и участия на децата в различни културни прояви и събития
и са проведени работни срещи с партньорите по проекта по време на работно посещение в Кралство Норвегия.

Ремонт на МГ "Баба Тонка" в т.ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства - През
2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020",
финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. През
2016 г. е изготвено и подадено проектно предложение за финансиране и са изготвени документации за избор на изпълнители за
изпълнение на СМР и строителен надзор, като същите са обявени в Агенцията по обществените поръчки.

Ремонт на СОУ "Христо Ботев" в т.ч. изграждане на спортна площадка и озеленяване в прилежащите дворни пространства - През
2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020",
финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж.

Основен ремонт на ОУ "Любен Каравелов" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на
Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015
г. е издадено разрешение за строеж. През 2016 г. е изработен и одобрен технически инвестиционен проект за обекта, като се търси
финансиране.
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Основен ремонт на ОУ "Иван Вазов" и прилежащото му дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност
- През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020",
финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. През
2016 г. е изработен и одобрен технически инвестиционен проект за обекта, като се търси финансиране.

Основен ремонт на ОУ "Отец Паисий" и прилежащото дворно пространство - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. През 2016 г. е изработен и одобрен технически
инвестиционен проект за обекта, като се търси финансиране.

Основен ремонт на ОУ "Олимпи Панов", в т.ч. прилежащото дворно пространство - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на
проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. През 2016 г. е изработен и одобрен технически
инвестиционен проект за обекта, като се търси финансиране.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Васил Априлов", гр. Русе - През 2014 г.
дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе, като през 2015 г. обследването за енергийна ефективност
на сградата е възложено, а през 2016 г. е изготвено.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на АГ "Гео Милев", гр. Русе - През 2014 г.
дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. са внесени документи по Програма "Красива
България", в следствие на което през 2016 г. е подменена дограмата, ремонтиран е покрива и са боядисани фасадите на гимназията.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на общежитие за средношколци, гр. Русе, бул.
"Липник" №117 - През 2014 г. е подаден проект за финансиране по Програма "Красива България". През 2015 г. е изготвен и одобрен

39

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

ИТП за прилагане на мерки за енергийна ефективност. През 2016 г. е изготвено енергийно обследване за сградата, отдадена на частно
лице, което извършва ремонтни работи по нея.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на СОУ "Васил Левски", гр. Русе - През 2014 г.
дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе, като обследването за енергийна ефективност на сградата
през 2015 г. е възложено, а през 2016 г. е изготвено.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - През
2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе, като през 2016 г. е извършен монтаж на нова
водна отоплителна инсталация, затворена с възможност за регулиране в сградата.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на СОУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ",
гр. Русе - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе, като през 2016 г. са изпълнени
мерки за енергийна ефективност по проект "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната
инфраструктура на гр. Русе", финансиран по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана по
Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Реализираните дейности са:





Изграждане на нова вътрешна отоплителна инсталация с 3 самостоятелни клона;
Подмяна на отоплителни тела;
Монтаж на индивидуални терморегулиращи вентили;
Подмяна на абонатната станция и монтаж на хидравличен модул за независимо захранване на отделните клонове на вътрешната
отоплителна инсталация.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Христо Смирненски", кв. "Долапите", гр.
Русе - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе, като през 2016 г. е изготвено
обследване за енергийна ефективност на сградата.
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Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Ангел Кънчев", ул. "Българска морава"
№6 -През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе, като през 2016 г. е изготвено
обследване за енергийна ефективност на сградата.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Никола Обретенов", гр. Русе, ул. "Никола
Табаков" №4 - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе, като през 2015 г. е избран
изпълнител за основен ремонт на отоплителната инсталация на сградата в рамките на проект "Мерки за повишаване на енергийната
ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе", финансиран по Програма BG04 "Енергийна ефективност
и възобновяема енергия", финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. По проекта е извършен монтаж на нова
отоплителна инсталация, затворена с регулиране по блокове на сградата и е монтиран нов втори газов котел.

Основен ремонт на ЦДГ "Пинокио" 1 и 2 в ж.к. "Родина" 1 и разширение - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. През 2016 г. е изготвено и подадено проектно
предложение за финансиране по ОПРР - изготвени са документации за избор на изпълнители за изпълнение на СМР и строителен
надзор, като същите са обявени в АОП.

Основен ремонт на ЦДГ "Русалка" 1 и 2 в ж.к. "Родина 1" и прилежащото дворно пространство с внедряване на мерки за
енергийна ефективност - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за
програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено
разрешение за строеж. През 2016 г. е изготвено и подадено проектно предложение за финансиране по ОПРР - изготвени са
документации за избор на изпълнители за изпълнение на СМР и строителен надзор, като същите са обявени в АОП.

Изграждане на детска градина в кв. 103 на централната градска част - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа
помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР
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2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. През 2016 г. е изработен и одобрен технически инвестиционен проект
за обекта, като се търси финансиране.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Чучулига" в гр. Русе - През 2014 г. е одобрен проект за финансиране
от НДЕФ. През 2015 г. са изпълнени строително-монтажни работи по ИТП и е издадено разрешение за строеж, като през 2016 г. са
изпълнени мерки за енергийна ефективност във филиала, намиращ се на ул. "Иглика" №2.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Радост" в гр. Русе - През 2014 г. е подадено заявление за интерес
по НДЕФ. През 2015 г. са изпълнени строително-монтажни работи по ИТП и е издадено разрешение за строеж, като през 2016 г. са
изпълнени са мерки за енергийна ефективност във филиала, намиращ се на ул. "Червен" №5.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОДЗ "Райна Княгиня" в гр. Русе - През 2015 г. е изготвен ИТП и детското
заведение е одобрено на първи етап от НДЕФ, като предстои внасяне на ИТП за финансиране.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "Синчец", гр. Русе, ул. "Бачо Киро" №10
-През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. Обследването за енергийна ефективност
на сградата през 2015 г. е възложено, а през 2016 г. е изготвено.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "Синчец - филиал Долапите, ул.
"Стремление" №22 - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. е
възложено обследване за енергийна ефективност на сградата.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "Синчец" - филиал. с. Басарбово, ул. "Ст.
Караджа" №8 - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе.
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Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Пролет", гр. Русе, ул. "Котовск" №15 През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. е възложено обследване за
енергийна ефективност на сградите, включващи 3 корпуса.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Червената шапчица", гр. Русе бул.
"Христо Ботев" 1 - Проектът се изпълнява и е на фаза избор на изпълнител.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на "Незабравка" 2, ул. "Българска морава" 7А Част от дейностите са изпълнени през 2014 г. През 2015 г. е осъществен избор на изпълнител за основен ремонт на отоплителната
инсталация на сградата в рамките на проект "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната
инфраструктура на гр. Русе", финансиран по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана по
Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. През 2016 г. е извършен монтаж на нова водна отоплителна инсталация, затворена с
регулиране чрез смесителен кръг и термостатни радиаторни вентили.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Звездица" №1, ул. "Ракитово" №1 През 2014 г. проектът е на фаза избор на изпълнител на СМР. През 2015 г. е възложено обследване на сградата за енергийна
ефективност.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Здравец", ул. "Захари Стоянов" №36 През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. е възложено обследване на
сградата за енергийна ефективност.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Детелина" 1А крило, гр. Русе, ул. "Рига"
№36 - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. Обследването на сградата за
енергийна ефективност през 2015 г. е възложено, а през 2016 г. изготвено.
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Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Детелина" 1Б крило, гр. Русе, ул. "Рига"
№36 - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. Обследването на сградата за
енергийна ефективност през 2015 г. е възложено, а през 2016 г. е изготвено.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Зора", ул. "Измаил" №4 - През 2014 г.
дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. е възложено обследване на сградата за
енергийна ефективност.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Слънце" 1 , гр. Русе, ул. "Шейново" През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. е възложено обследване на
сградата за енергийна ефективност.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "СНЕЖАНКА"- централна сграда - През
2014 г. проектът е на фаза избор на изпълнител на СМР. През 2015 г. е възложено обследване на сградата за енергийна ефективност.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Чучулига", ул. "Борислав" №4 заедно с
детска ясла 8 - През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. е възложено
обследване на сградата за енергийна ефективност.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Чучулига" 2 , ул. "Иглика" №2 - През
2014 г. е изработен ИТП. През 2016 г. са изпълнени мерки за енергийна ефективност по проект, финансиран от НДЕФ и съфинансиран
от Община Русе.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на "Радост", ул. "Червен" №5, включително с
Детска ясла 1 - През 2014 г. е изработен ИТП за ЕЕ. През 2016 г. са изпълнени мерки за енергийна ефективност по проект, финансиран
от НДЕФ и съфинансиран от Община Русе.
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Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Ралица", гр. Русе, ул. "Искър" №41 През 2014 г. дейността е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2016 г. са извършени ремонт и
преустройство на детската градина.

Осигуряване на стипендии, призове и награди на ученици със значими постижения в областта на науката, изкуствата и спорта Общо за 2014 г. Община Русе е разпределила над 60 000 лв. стипендии, еднократни парични и предметни награди за стимулиране на
348 изявени деца в образованието, науката и изкуството. За 2014 г. са определени 6 деца за годишни стипендии, а 163 деца с изявени
дарби и високи постижения в различни области получават еднократна финансова подкрепа (в т.ч. са специално наградените
талантливи пианисти от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" за участието им в концерт на сцената на "Карнеги Хол" в Ню Йорк). В
навечерието на 24-ти май, на специална церемония, са наградени 39 отличници от основни, средни общообразователни училища,
езикови и професионални гимназии в Русе с награди на стойност 600 лв. В Деня на Народните будители Община Русе връчи
традиционни плакети и финансова награда по 500 лв. на всеки лауреат. През 2015 г. са извършени дейности по повишаване достъпа
на гражданите до висшето образование, повишаване мотивацията и високите постижения на студентите, набиране на кандидати сред
редовните студенти, класиране и отпускане на стипендии и награди на студенти с отличен успех. През 2016 г. с решение на Общински
съвет е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за насърчаване на творческите заложби и потребности чрез
еднократно финансово подпомагане или предоставяне на годишна стипендия. Общо 206 възпитаници на 11 общински и 6 държавни
училища получават допълнително материално стимулиране, като средствата са от предвидените в бюджета на Община Русе.
Финансовите стимули са за призови класирания от конкурси в областта на културата, изкуството, науката и спорта – общински и
регионални етапи, от национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт, ученически игри и други.

Конкурс "Посланик на свободния дух в моето училище" - За да утвърди ролята на учителите като будители в съвременното
общество, през 2015 г., в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, Фондация "Русе – град на свободния дух" проведе
конкурс за присъждане на званието "Посланик на свободния дух в моето училище", в който са номинирани 19 учители от 12 русенски
училища. В рамките на конкурса през 2016 г. са получени видео номинации за 18 учители от 10 училища в Русе.

Неизпълнени дейности
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Реконструкция на ПГ по ЖП Транспорт
Изграждане на плувен басейн към ОУ "Любен Каравелов"
Изграждане на плувен басейн към ОУ "Олимпи Панов"
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Братя Миладинови", ул. "Алея
Възраждане" №5
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Помощно училище "Д-р П. Берон", гр. Русе
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦУТНТ , гр. Русе, ул. "Одрин" №1
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Отец Паисий", гр. Русе, ул. "Плиска" №3,
бл. "Орфей"
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Отец Паисий", гр. Русе, ул. "Плиска" №5,
бл. "Първа пролет“
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Тома Кърджиев", гр. Русе
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на СОУ "Йордан Йовков", бул. "Цар Освободител"
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Ангел Кънчев", ул. "Братя Миладинови"
№37
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Алеко Константинов", гр. Русе, бул.
"България" 96
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Червената шапчица", гр. Русе - филиали
на ул. "Н. Табаков" №3; ул. "Н. Табаков" №1; ул. "М. Хаджикостов" №5, вх. 1, ет. 1, ап. 2; ул. "М. Хаджикостов" №1, вх. 8, ет. 1, ап.
1; ул. "Т. Икономов" №1, вх. 4, ет. 1;ул. "Ф. Станиславов" №2, вх. 10, ет. 1
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на "Незабравка" 1, ул. "Мидия Енос" 4
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Звездица" №2, ул. "Ловеч" №25
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Слънце" 2, гр. Русе, ул. "Доростол" №22
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Слънце" - филиал бл. "Бисер"
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Слънце" 2, бл. "Плиска"
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Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "Снежанка" - филиал бл. 11; филиал бл.
35; филиал бл. 23 - Б; филиал бл. 23 – В
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на филиал бл. "Средец", ул. "Плиска" № 56 , вх. 6
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на филиал бл. "Рубин", ул. "Доростол" №26, вх. 1
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на филиал бл. "Скопие", ул. "Скопие" №7
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Иглика" - филиали на ул. "Видин" №11;
ул. "Дондуков Корсаков" №15; ЦЮР; бл. "Дебелянов"; бл. "Яворов"
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на "Радост" - филиали на ул. "Батак" №4; ул. "Б.
Войвода" №6
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Ралица" - филиал бл. "Огоста", гр. Русе,
ул. "Доростол" №147; филиал, бл. "Лом", гр. Русе, ул. "Доростол" №135. Създаване на програма и фонд за студентско и ученическо
подпомагане и кредитиране
Учредяване на награда "Непознати герои" за принос и изключителни заслуги в осъществяването на обществено значими каузи и
защита на гражданското общество
Специфична цел 2.1.3: Осигуряване на висококачествени здравни услуги за населението

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Осъвременяване и оборудване на здравни заведения с апаратура и софтуерни продукти - През 2014 г. са въведени нови
електронни услуги, предоставяни от Общината Русе в направление "Здравеопазване" за детски ясли и е разкрита амбулатория за
първична медицинска помощ на територията на кварталите ДЗС и Образцов чифлик. През 2015 г. в Община Русе стартира
автоматизирана електронна система ПП "Сладко бебе" за управление и контрол на задълженията и заплащането на месечните такси
в детските ясли с получаване на електронни приходни квитанции. Целта на внедряването на автоматизираната система е да се
създадат условия за по-бързо и качествено обслужване на родителите при заплащане на таксите в детското заведение.
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Реализиране на проект "Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център - Русе" - Проектът е финансиран по ОП
2007-2013 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2012/008. Той приключва през 2014 г., а на
04.07.2014 г. е проведена официална церемония по откриване на обекта.

Реализиране на програма "Асистирана репродукция" - През 2014 г. са подпомогнати финансово 29 двойки с репродуктивни
проблеми. Общински съвет - Русе, със свое Решение № 1255, прието с Протокол № 44/11.12.2014 г. приема промени в задължителните
изисквания при подбора на кандидатите за финансиране по програмата, свързани с отпадане на точковия израз на задължителните
изисквания и критериите за подбор, като са определени суми в размер до определена стойност за изследвания и до определена
стойност за отделните процедури. Направена е промяна в сроковете за подаване за документи, като периода от 01.01.2015 г. е само
един - от 01.04. до 30.04 на текущата година. През 2014 г. три от двойките са информирали общинска администрация за положителен
резултат. През 2015 г. финансово са подпомогнати 29 семейни двойки с репродуктивни проблеми, като 13 от одобрените са с
отложени процедури по медицински показания - седем от тях, провели процедури по асистирана репродукция, са информирали
общинска администрация за положителен резултат. През 2016 г. финансово са подпомогнати 27 двойки с репродуктивни проблеми,
от които 19 са представили финансово-отчетни документи за действително проведени процедури. Седем са уведомили общинска
администрация за отлагане на процедурите по медицински показания и една е уведомила, че не може да се възползва от
предоставена възможност поради настъпила бременност по естествен път - четири от двойките са с положителен резултат, а 15 са с
отрицателен.

Реализиране на програма "Синди" - "Здрави деца в здрави семейства" за промоция и профилактика на здравето - През 2014 и
2015 г. програмата се реализира успешно, като 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 - През 2014 г. и 2015 г. са
извършени 2 скрининга, като са обхванати всички деца от 1 до 4 клас и са проведени двумесечни лечебни курсове на 80 деца в Община
Русе, в следствие на което проведената лечебна гимнастика е довела до намаляване броя на децата с гръбначни изкривявания. През
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отчетния период на 2016 г. също са проведени два скрининга през м. февруари и м. септември 2016 г., като по данни на изпълнителя
броят на децата с отклонения от правилната стойка за м. февруари е 685, което е 13,57 % от прегледаните деца на възраст от 1 до 4
клас, а за м. септември са 600, което представлява 12,00 % от тях. Общият брой на включените в групи за изправителна гимнастика е
80 деца, като към отчетната документация са приложени списъци на включените и провелите изправителната гимнастика.

Провеждане на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици в Община Русе - През 2014 г. са обхванати всички
спортуващи деца и ученици от Община Русе, с цел намаляване риска от претоварване с физически упражнения и спорт. Проведени са
72 броя начални медицински прегледи, 3 279 броя периодични медицински прегледи и 8 425 броя предсъстезателни медицински
прегледи на спортуващи деца и ученици.
От 01.01.2015 г. е разкрита нова медицинска услуга - целогодишно и ежедневно медицинско осигуряване на спортуващите деца и
ученици в спортните комплексите "Локомотив", "Дунав" и "Ялта". През 2015 г. изпълнителят по договора е извършил 32 броя начални
медицински прегледи, 2 952 броя периодични медицински прегледи и 8 239 предсъстезателни медицински прегледи. През 2016 г. са
извършени 206 броя начални медицински прегледи, 2 879 броя периодични медицински прегледи и 8769 предсъстезателни
медицински прегледи, като продължава целогодишно и ежедневно медицинско осигуряване на спортуващите деца и ученици в
спортните комплекси.






В СК "Дунав" ежедневно 545 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни дейности по следните видове спорт,
както следва: бокс - 40 , баскетбол - 150, стрелба с лък - 15, карате - 15, волейбол - 70, джудо - 30, фехтовка - 25 и футбол - 200.
Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно по 35 деца, като общия брой на прегледаните за целия период е 287.
В СК "Локомотив" ежедневно 270 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни дейности по следните видове
спорт, както следва: акробатика - 50, скокове на батут - 50, борба - 100, тенис на корт - 30, спортна гимнастика - 40. Ежемесечно в
здравния кабинет се преглеждат средно по 38 деца, като общия брой на прегледаните за целия период е 306 деца.
В СК "Ялта" ежедневно 620 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни дейности по следните видове спорт,
както следва: художествена гимнастика - 140, вдигане на тежести - 50, лека атлетика 120, карате - 30, бадминтон - 100, футбол 100, спортна гимнастика - 50 и тенис на маса - 50. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно по 15 деца, като общия
брой на прегледаните за целия период е 127 деца.
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Провеждане на програма "Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите" - През 2014 г. ПИЦ - Русе провежда ежегодното
отбелязване на Световния ден за борба със СПИН на 01.12.2014 г., като през годината е изпълнявана и превантивна програма, насочена
към ученици от 5-ти до 11-ти клас.

Провеждане на Програма за превенция на наркомании - През 2014 г. ПИЦ - Русе провежда ежегодното отбелязване на Световния
ден за борба с наркоманиите на 26.06.2014 г., като 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 - През 2014 г.
Обектът е отремонтиран и е разкрито отделение за палиативни грижи към Комплексен онкологичен център - Русе със средства от
бюджета на КОЦ - Русе.

Изграждане на детска ясла в кв. 767, жк "Родина 3" - През 2014 г. се изготвят ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в
подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор № BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013.
През 2015 г. са изготвени е издадено и Разрешение за строеж в рамките на проекта, а през 2016 г. е изработен и одобрен технически
инвестиционен проект за обекта, като се търси финансиране.

Благоустрояване, озеленяване и подмяна на детските съоръжения в дворовете на 7 детски ясли - През 2015 г. в Детска ясла №8
е възстановена детската площадка, като са включени люлки, пързалки, влакчета. Извършено е озеленяване на тревната площ и е
асфалтиран тротоара пред детското заведение. През 2016 г. в Детска ясла №4 е асфалтирана част от дворното пространство и са
подменени плочки от тротоара в детското заведение; в Детска ясла №6 е подменена подовата настилка в помещенията: в Детска ясла
№5 е подменена част от дограмата в 4-та група, обновени са ВиК инсталацията, санитарното помещение и електрическите табла. В
Детска ясла № 9 са подменени дограмата на втория етаж на сградата и електрическите табла на четирите яслени групи.

Ремонтни дейности на сградите на Детска ясла №8 и Детска ясла №16 - През 2014 г. в Детска ясла №4 е извършен частичен ремонт,
който включва цялостно боядисване на първа група, поставяне на балатум в спалното помещение, ламиниран паркет в игралното
помещение, боядисване на игрална и спалня в четвърта група, боядисване на помещението за игра в трета група и частично
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боядисване на коридора на последния етаж. В детска ясла№5 е извършен ремонт на част от разливочна и част от тавана в същото
помещение. В Детска ясла №6 е извършен основен ремонт на кухненски блок; в Детска ясла №8 е извършен ремонт на ВиК и ел.
инсталацията на водно-закалителния комплекс, вътрешната страна на басейна е облицован с нови стъкло-керамични плочки и е
извършен основен ремонт на козирката на детската ясла, включващ и подмяна на улуци. През 2015 г. в Детска ясла№15 е извършен
цялостен ремонт на покривната конструкция на детското заведение , а в Детска ясла №16 е извършен укрепителен ремонт на основите
на детското заведение и тротоарната настилка около него.

Ремонт на покрива на Детска млечна кухня - През 2014 г. е извършен ремонт на покрива и е монтирана противозамръзваща
нагревателна конструкция.

Изграждане на пожароизвестителна инсталация в 10 детски ясли - През 2014 г. в Детска ясла №1 е изградена пожароизвестителна
инсталация.

Ремонт и оборудване на помещения в сградата на ДМСГД - Русе за разкриване на две нови яслени групи към Детска ясла №6 Дейностите са извършени през 2014 г. През 2015 г. е проведена процедура по подписване на договор за проектиране и е разработена
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 общини от Област Русе". През 2016 г. е извършен ремонт и преустройство на част от ДМСГД и са открити две яслени
групи, като е осигурена достъпна среда – асансьор.

Неизпълнени дейности
 Създаване на Център за трансфер на умения в областта на медицинската практика
 Технологично обновяване, основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Транспортен ДКЦ – Русе
 Зона "Здраве" – технологично обновяване, благоустрояване и енергийна ефективност
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла 4, ул. "Муткурова" №98
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла 5, кв. "Локомотив"
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Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла 6, кв. "Чародейка", разкрита в
апартамент в бл. 205, вх. В
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла 8, ул. "Неофит Рилски" №68
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла 9 "Мечо Пух", кв. "Дружба 1", ул.
"Ловеч" 27 (Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе - 482 400 лв.)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла 12 "Дъга", кв. "Здравец Изток", ул.
"Киев" 10
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла 16, кв. "Възраждане", ул. "Неофит
Рилски" 2а
Специфична цел 2.1.4: Осигуряване на висококачествени социални услуги за населението

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

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" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа
на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през
2015 г. е издадено разрешение за строеж.

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за
социални услуги за деца и семейства" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община
Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е
издадено разрешение за строеж. През 2016 г. е одобрен ИТП за обекта и е включен в одобрената инвестиционна програма на Община
Русе за финансиране по ОП "Региони в растеж".
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Реализиране

на проект "Подкрепа за достоен живот" по програма "Алтернативи" - През 2014 г. са изпълнени поетите

ангажименти в Управленската програма за администриране на схема "Алтернативи" на проект "Подкрепа за достоен живот", по който
се предоставя социалната услуга "Личен асистент" на деца и лица с увреждания. През отчетната година като лични асистенти са
работили 133 лица, които са предоставяли услугата в домовете на 134 потребители от Община Русе. Изготвени са6 бр. междинни
технически доклади за дейността и останалата необходима документация за дейността по проекта. В периода от началото м. януари
2015 г. до 23.04.2015 г., услугата "Личен асистент" е предоставяна 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. През2015 г. като лични асистенти са наети 132 лица,
изготвени са 4 бр. междинни технически доклади и финансови отчети за отчитане на дейностите по проекта. През 2016 г. За периода
на реализиране на проекта от 24.03.2015 г. до 17.03.2016 г., като лични асистенти са работили 132 лица, а като медицински сестри са
работили 16 лица, осигурявайки медицинска грижа на 40 потребители. Изготвени са 6 бр. технически и финансови отчети за дейността
и необходимата документация за дейността по проекта.

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 са получили 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 31.10.2015 г., след приключване на проекта, 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. През
2016 г. е осъществен Проект "Независим живот в Звено за услуги в домашна среда - Русе" по ОП РЧР 2014-2020 г. по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 "Независим живот" в размер на 874 998,80 лева. В
периода от 18 месеца - от 16.05.2016 г. до 16.10.2017 г. потребители на услугите са лица с трайни увреждания, в т.ч. и деца и възрастни
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хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват – общо 303 лица, в т.ч. 58 деца с
назначени са като лични асистенти 120 лица и 21 лица като домашни помощници, 2-ма психолози, 2 медицински сестри и 3-ма
рехабилитатори. От м. юни се предоставя медицинска, рехабилитационна и психологична помощ и подкрепа на 49 нуждаещи се лица.

Изграждане на нов корпус към Дом за възрастни с деменция "Приста" - През 2014 г. стартира изграждането на нов корпус за
настанените потребители в специализираната институция, като приключва през 2015 г.

Ремонт на Дом за възрастни хора с физически увреждания - През 2014 г. е извършена подмяна на дограмата и на амортизираните
канализационни тръби в сградата на дома в кв. "Средна кула". През 2015 г. е изградена газова инсталация.

Реализиране на Програма за превенция и борба с трафика на хора - През 2014 г. ПИЦ - Русе е провел ежегодното отбелязване на
Европейския ден за борба с трафика на хора на 18.10.2014 г. През годината е изпълнявана и превантивна програма, насочена към
учащи от 5-ти до 11-ти клас, а през пролетта е проведена ежегодната кампания за борба с трудовата експлоатация на хора.

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа /Заместваща семейна грижа за деца с увреждания/ - И през трите
отчетни години е запазен капацитетът на услугите поради целогодишното им използване от потребителите - 10+20=30.

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства - И през трите години е запазен капацитетът на
услугите поради целогодишното им използване от потребителите - 20.

Център за обществена подкрепа -И през трите години е запазен капацитетът на услугите поради целогодишното им използване от
потребителите - 105+20=125.

Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания - РАЛИЗ - И през трите години е запазен капацитетът на услугите поради
целогодишното им използване от потребителите - 30.

Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" – Каритас - И през трите години е запазен капацитетът на услугите поради
целогодишното им използване от потребителите - 30.
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Дневен център за възрастни хора "Трета възраст" - И през трите години е запазен капацитетът на услугите поради целогодишното
им използване от потребителите - 50.

Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми - И през трите години е запазен капацитетът на
услугите поради целогодишното им използване от потребителите - 30.

Приют за лица - И през трите години е запазен капацитетът на услугите поради целогодишното им използване от потребителите 60.

Защитени жилища за младежи - 3 бр. - През 2014 г., след проведени конкурси, са сключени договори за социалната услуга с
доставчик. С решение на Общински съвет Русе е променен видът на социалната услуга в "Защитено жилище за хора с умствена
изостаналост". Капацитетът на услугите е запазен поради целогодишното им използване от потребителите - 8+8+6=22.

Защитени жилища за възрастни с психични разстройства - И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради
целогодишното ѝ използване от потребителите - 10.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства - И през трите години е запазен капацитетът на услугата
поради целогодишното ѝ използване от потребителите - 15.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства - 2 - През 2015 г., с решение на Общински съвет – Русе
и заповед на Изпълнителния директор на АСП, е увеличен капацитетът на услугата от 10 места на 12 места, считано от 01.08.2015 г.

Дневен център за възрастни с психични разстройства в следствие на зависимости -И през трите години е запазен капацитетът на
услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите - 15.

Център

за работа с деца на улицата към КСУДС-Русе - И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради

целогодишното ѝ използване от потребителите - 15.
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Център

за настаняване от семеен тип към КСУДС-Русе - И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради

целогодишното ѝ използване от потребителите - 12.

Приют за безнадзорни деца към БЧК - И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ използване
от потребителите - 15.

Център за работа с деца на улицата към БЧК - И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради целогодишното ѝ
използване от потребителите - 25.

Центрове за настаняване от семеен тип - 2 бр. - През 2014 г. продължава дейността на двата центъра за настаняване от семеен тип
за лица с психични разстройства и деменция, като е запазен капацитетът на услугите поради целогодишното им използване от
потребителите - 14+14+14=42.

Домашен социален патронаж - разширяване на дейността в с. Басарбово, кв. "Средна Кула" и кв. "Долапите" - През 2014 г.
услугата се ползва от 40 нови потребители от с. Басарбово, с. Хотанца, кв. "Средна Кула" и кв. "Долапите". Закупен е нов автомобил за
разнос на храната. През 2015 г., чрез разширяването на дейността в съседните населени места, от услугата са се възползвали 767 лица.
През 2016 г. е запазен капацитетът на услугите поради целогодишното им използване от потребителите, като от услугата в периода са
се възползвали 766 лица.

Социално предприятие - Обществена трапезария /СПОТ/ - Заведението целогодишно предоставя безплатна храна на потребители
от уязвими социални групи, които изпитват затруднения за осигуряване на прехраната си. През 2015 г. за финансиране на дейностите
по предоставянето на социалната услуга "Обществена трапезария", Община Русе сключи два договора с фонд "Социално закрила" на
МТСП и е осигурена топла храна за 99 потребители в периода 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. и от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. 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 ОП за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България – 2014BG05FMOP001-03.01 "Осигуряване на топъл обяд в Община Русе" – 2015 г. Осигурен е в
този период от време топъл обяд на 100 лица от посочените на програмата целеви групи. В резултат на доброто управление, на
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16.12.2015 г. Фонд "Социална закрила" сключи нов договор с Община Русе, с който осигури дофинансиране на дейността на
Обществената трапезария за периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. През 2016 г. Община Русе сключи два договора с фонд "Социална
закрила" на МТСП за финансиране на дейностите по предоставянето на социалната услуга "Обществена трапезария", като е осигурена
топла храна за 99 потребители в периода 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г., а в периода 03.05.2016 г. - 30.04.2017 г. е осигурен топъл обяд
на 110 лица от посочените в програмата целеви групи.

Сдружения на хора с увреждания - 6 бр. - През годините са отпуснати 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. - През годините са отпуснати 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 -И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради
целогодишното ѝ използване от потребителите - 25.

Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа - И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради
целогодишното ѝ използване от потребителите - 25.

Център за обществена подкрепа към КСУДС-Русе - И през трите години е запазен капацитетът на услугата поради целогодишното
ѝ използване от потребителите.

Кризисен център за жертви на домашно насилие и други форми на експлоатация - И през трите години е запазен капацитетът на
услугата поради целогодишното ѝ използване от потребителите - 8.

Дневен център за младежи с увреждания - Надежда - Услугата стартира като държавно делегирана дейност на 30.05.2014 г.
Капацитетът на услугата е запазен.
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Център за социална рехабилитация и интеграция за лица без подслони лица в риск - Услугата стартира като делегирана от
държавата дейност на 21.10.2014 г. след проведен конкурс за възлагане на управлението, капацитетът на услугата е запазен.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Вяра" - /"Да не изоставим нито едно дете"/- След
приключване на проектните дейности, считано от 01.04.2015 г., услугите се предоставят като държавно делегирани дейности. Запазен
е капацитетът на услугата.

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. Запазен
е капацитетът на услугата.

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. Запазен
е капацитетът на услугата.

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. Запазен е капацитетът
на услугата.

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.

Изграждане на дневен център за стари хора с възможност за развитие и на читалищна дейност - През 2014 г. е изготвен ИТП в
рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор
№BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж.
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Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични
разстройства /"Живот в общността"/ - От месец май 2014 г. дирекция "Здравни и социални дейности" управлява проект по схема
BG051РО001-5.2.13 "Живот в общността", в рамките на който се предоставят социални услуги в Центъра за настаняване от семеен тип
и Наблюдавано жилище за хората с психични разстройства. Услугите се предоставят в сградата на закрития ДДЛРГ "Райна Гатева", в
която е извършен ремонт, а проектните дейности приключват на 31.05.2015 г. След това, услугите се предоставят като държавноделегирани дейности. Избран е доставчик/изпълнител, като са сключени: Договор № 2508/29.05.2015 г. 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 №2507/29.05.2015 г. 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. През 2016 г., след приключване на проект "Комплекс
от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години на територията на Община Русе" по Договор по схема за безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.2.15 "Шанс за щастливо бъдеще" – КОМПОНЕНТ 2: "Разкриване на иновативни интегрирани услуги
за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години", считано от 01.01.2016 г. е разкрита услугата като
държавно-делегирана дейност с капацитет 8 места.

Реализиране на проект "Светилник – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни
нови интегрирани консултации" - През 2014 г. са завършени СМР. През 2015 г. е реализиран 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"/ - На 28.08.2013 г. Община Русе подписа
Договор № BG051PO001-5.2.12-0015-C0001 за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, Процедура "Да не изоставим нито едно
дете" за реализирането на проект "Нашите деца са наша отговорност" - разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и
младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. В резултат на проведените работни срещи с договарящия орган АСП, през 2014 г. В
комплекса са настанени общо 42 деца и младежи с физически и умствени увреждания. След приключване на проектните дейности,
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считано от 01.04.2015 г., услугите се предоставят като държавно делегирани дейности. Проведена е процедура за възлагане и избор
на доставчици на социални услуги и са избрани доставчици, с които са сключени Договор № 2360/30.03.2015 г. със Сдружение "Дете
и пространство" за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Вяра" с капацитет 14; Договор №
2361/30.03.2015 г. със Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум" за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания "Надежда" с капацитет 14 места; Договор № 2362/30.03.2015 г. със Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум" за
предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Любов" с капацитет 14 места.

"Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе" /"Шанс за щастливо бъдеще"/ - На 01.09.2014
г. Община Русе сключи Договор по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 "Шанс за щастливо бъдеще" –
КОМПОНЕНТ 2: "Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0
до 3 години" за разкриване на 7 иновативни интегрирани услуги за деца от 0 до 3 години на мястото на трансформирания Дом за
медико-социални грижи в гр. Русе - Център за настаняване от семеен тип, 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. проектът приключва, като са разкрити 7 иновативни интегрирани услуги за деца
от 0 до 3 години. На 30.11.2015 г. е проведена заключителна конференция за отчитане дейностите по проекта.

Реализиране на проект "И аз имам семейство" - През 2014 г. 46 деца ползват услугата "Приемна грижа", предоставяна от 22
професионални приемни семейства. През 2015 г. Община Русе продължава изпълнението на проект "И аз имам семейство" до
31.12.2015 г. броят на утвърдените професионални приемни семейства е 24, а към 31.12.2015 г. има 24 утвърдени приемни семейства.

Ремонт с мерки за ЕЕ и достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, кв. "Родина" - През 2014 г. се
изготвят инвестиционни технически проекти в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период
2014-2020", финансиран по Договор № BG161PO001/5-02/2012/030, по ОПРР 2007-2013 г.

Неизпълнени дейности
 Ремонт и обновяване на пенсионерски клуб №3
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Подкрепа за осигуряване на съвременни жилищни условия за групи в неравностойно положение - проектиране и моделно
строителство на 1 000 бр. еднотипни социални жилища Фаза 1: Предварително проучване, определяне на терени и техническо
проектиране, доразвиване на изготвените досега идейни проекти
Подкрепа за осигуряване на съвременни жилищни условия за групи в неравностойно положение - проектиране и моделно
строителство на 1 000 бр. еднотипни социални жилища Фаза 2: Техническо изпълнение
Създаване на Нов център за настаняване от семеен тип за здрави деца
Създаване на Нов център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания
Изграждане на наблюдавани жилища за настаняване на младежи и девойки, имот №931, кв. "Родина 3"
Изграждане на два центъра за настаняване на деца, лишени от родителски грижи в бившето училище "Хр. Смирненски", кв.
"Родина 3"
Реализиране на проект "Европейски стандарти за младежки дейности и изграждане на сертифициран от СЕ младежки център в
Община Русе" /"Деца и младежи в риск"/
Изграждане на социално жилище в жк "Родина" 3 за малцинствени групи и социално слаби лица
Специфична цел 2.1.5: Развитие на спорта в общината

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Изграждане на комплекс с многофункционална спортна зала - През 2014 г. Община Русе придобива със средства от Държавния
бюджет 100 % от собствеността на подземните гаражи на новостроящата се Спортна зала. Общата стойност на направените инвестиции
за изграждането на обществения комплекс са 55 856 861 лв. в т.ч. апортна вноска от Община Русе на стойност 18 884 000 лв. и парична
вноска от частния инвеститор от 36 972 861 лв. Залата е открита на 23.07.2015 г.

Разработване на Програма за развитие на детско-юношеския и ученически спорт - През 2014 г. програмата е разработена и се
реализира. Разработена е Програма "Спорт", като за 2015 г. Община Русе инвестира в спортни клубове, събития и турнири. През 2016
г. и 2017 г. се изпълнява и Програма за Ученическата спортна школа, насочена към усъвършенстване на физическата дееспособност и
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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" - През
2015 г. проектът е завършен.

Ремонт на сграда за подготовка и почивка на състезателите и метални халета за лодки в "Гребна база" в с. Николово - През 2014
г. са изпълнени частично строително-монтажните работи по проекта, като се изпълняват СМР по договор, финансиран от
Министерството на младежта и спорта. През 2015 и 2016 г. с финансиране от Министерството са изпълнени частично строителномонтажните работи по проекта: хидро- и топлоизолация на покрив, саниране на сградата и външна изолация, поставяне на ламиниран
паркет и теракот, монтиране на дограма, изграждане на външни цокли.

Изграждане на осветление на Градския стадион - Стартира през 2016 г.
Обновяване и реконструкция на футболен терен на Градския стадион - Стартира през 2016 г.
Изграждане на пожароизвестителна система в зала "Дунав", гр. Русе - През 2016 г. проектът е реализиран и има за цел да повиши
сигурността на персонала, публиката в залата и да предотврати нерегламентирани действия по време на спортни мероприятия.

Изграждане на система за видеонаблюдение в зала "Дунав", гр. Русе - През 2016 г. Проектът е реализиран и има за цел да повиши
сигурността на персонала, публиката в залата и да предотврати нерегламентирани действия по време на спортни мероприятия.

Подмяна на дограма с цел повишаване на енергийната ефективност на спортната база в комплекс "Ялта" - Дейностите са
извършени през 2014 г. в Залата по спортна и художествена гимнастика.

Подмяна на дограма с цел повишаване на енергийната ефективност на спортната база в комплекс "Дунав" - През 2015 г. са
инвестирани средства за смяна на дограмата във фоайето на комплекса.
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Ремонт и подновяване на водопровод и канал в спортен комплекс "Локомотив" - Дейностите са изпълнени частично през 2014
г.

Изграждане на осветление на тенис кортове в Парка на младежта - Инвестирани средства за закупуване и монтиране на
прожектори.

Реконструкция на спортна площадка в Парка на възрожденците - През 2014 г. стартират ремонтните работи, като през 2016 г.
тенис клуб Приста-2011 е отдаден под наем.

Изграждане на фитнес центрове на открито и специални спортни площадки за хора с увреждания - През 2016 г. са изградени две
футболни игрища - в кв. "Възраждане" и кв. "Здравец". Изградени са 4 фитнес площадки – в кв. "Възраждане", ж.к. "Изток", кв.
"Здравец" и кв. "Дружба"3.

Неизпълнени дейности
 Спортен комплекс "Дунав" – реконструкция, енергийна ефективност
 Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс "Дунав" ("ДЖАМБО")
 Изграждане на гребен комплекс за провеждане на национални и международни състезания по кану-каяк на езерото Липник
 Изграждане на спортен комплекс, включващ закрит плувен басейн, фитнес и зали за групови занимания
 Изграждане на тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и
пристройка към нея /спортен комплекс "Ялта"/
 Подмяна на дограма с цел повишаване на енергийната ефективност на спортната база в комплекс "Локомотив"
 Изграждане на система за видеонаблюдение в спортен комплекс "Ялта"
 Изграждане на система за видеонаблюдение в спортен комплекс "Локомотив"
 Създаване на програма за стимулиране на масовия и семеен спорт за ученици, младежи и техните семейства
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Специфична цел 2.1.6: Развитие на младежките дейности в общината
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Международен младежки балетен фестивал "Танцуваща река" - На изданието на Фестивала през 2014 г. се включват 667
участници от 33 състава и 12 града от България и Румъния; през 2015 г. - 729 участници от 32 състава /от 11 града от България и 4 от
Румъния/ и през 2016 г., когато е десетото му издание - 800 танцьори от двете държави.

Национален фестивал - Панорама на детското и младежко изобразително изкуство и приложни техники "Всемир на таланти" Фестивалът през 2014 г. е организиран от Община Русе, като участват състави и клубове на откритите сцени и щандове на пл.
"Свобода". През 2015 г. участие вземат 180 деца и младежи от училищата в Русенска област.

Международен младежки фестивал "Дунав Рок фест" - През 2014 г. фестивалът се провежда с участието на 24 младежи от 6 групи,
като през двата дни младежите, станали съпричастни на фестивала, са около 2 000. Изданието му на 30.06.2015 г. събира 18 младежи
от 4 групи с ангажирани младежи близо 3 000 на брой.

Национален младежки театрален фестивал "Климент Михайлов" - През 2014 г. фестивалът се провежда в периода от 09.06 до
16.06 в сградата на Доходно здание с участието на 320 младежи от 21 състава от 15 града от цяла страна.

Международен фестивал - панорама на младежкото фолклорно танцово изкуство "Северина" - През 2014 г. фестивалът се
провежда на 11.10 в Доходно здание. Участват около 250 младежи от 8 състава от Силистра, Полски Тръмбеш, Попово, П. Косово,
Тутракан, В. Търново и Русе и е осъществена среща с ръководителите, на която е обсъдена темата за запазване на българския фолклор
и за бъдещи общи проекти. През 2016 г., на 18.06, се провежда в рамките на Русенския карнавал, като участват 9 състава, в които освен
български, се включват 2 румънски, 1 арменски и 1 за турски фолклор.
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Национална хорова среща - Изданието от 01 до 02.11.2014 г. в зала "Европа" на Доходно здание събира участници от три колектива
от Варна, Добрич и Русе и 100 младежи. От 31.10 до 01.11.2015 г. в зала "Европа" на Доходно здание и в храм-паметника "Св. Троица"
участват шест колектива от Варна, София, Търговище и Русе и 300 младежи.

Младежки Парламент - Русе - Младежкият дом работи с млади хора и има за цел да създава условия за пълноценно осмисляне
на свободното им време като подпомага стремежа им към усъвършенстване и развитие на техните културни, научни, лидерски и
творчески заложби, като реализира младежки кампании и инициативи, летни академии, концертна дейност в страната и чужбина,
участие във фестивали и конкурси. През 2016 г. в клуба членуват 40 ученици от средните училища в гр. Русе. През месец ноември са
избрани нови председател, зам.-председател и секретар на отчетно-изборно събрание, проведено в Пленарна зала на Община Русе.

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"
През 2014 г. различни групи младежи участват във фестивали и конкурси в различни страни от Европа и се запознават с различни
култури:







Младежки обмен на тема "Ние сме Европа" - 40 младежи;
Младежки обмен на тема "Рециклирай" в Швеция - 15 младежи;
Лагер на Толерантността в Сърбия - 4 младежи;
Участие в младежки концертни програми и конкурси в Италия, Германия, Турция, Гърция - 160 младежи;
Участие на ФТС "Зора" във фолклорен фестивал в Истанбул-Турция - 13.02.2014 г. - 16.02.2014 г.;
Участие в Световен музикален фестивал в Белгия – 25 младежи - 01.05.2014 г. - 06.05.2014 г.

През 2015 г. различни групи младежи участват във фестивали и конкурси в различни страни от Европа и се запознават с различни
култури:
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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;
През 2016 г. е проведено обучение на 30.03.2016 г. в залата на Младежки дом.

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. Предоставя достъп на младежите до
информация за възможностите на доброволчеството и ги информира за ползите от него. През 2016 г. Младежки дом е партньор по
доброволчески проект "С аромат на изкуство", в подпомагане дейностите на Русенския карнавал.

Конкурс за художествено слово "За да я има България" - Проведен е на 27.02.2015 г. в Пленарна зала с участието на 150 деца и
младежи. На 28.02.2015 г. в зала "Европа" на Доходно здание се включват 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 09.05.2015г., като в него са включени 100 снимки на 50 ученици от 10 русенски училища. В изданието
му на 09.05.2016 г. във фоайето на Доходно здание, участват 100 снимки от Област Русе, Варна и София.

Регионална младежка конференция на тема "Хоризонт за Русе - възможности и перспективи пред младите хора" - През 2015 г.
е проведена от 06 до 07.04 г. в зала "Европа" на Доходно здание с участието на 150 младежи на възраст от 15 до 19 години - ученици
и членове на формални и неформални структури.
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Деветнадесето издание на Международен конкурс за млади изпълнители на българска и популярна песен "Северно сияние" Русе - Проведено е в периода 13 - 15.11.2015 г., като участват деца и младежи от България и Румъния. На изданието му през 2016 г. от
14 до 16.10 участват деца и младежи от България и Румъния.

Международен турнир по спортни танци - WDSF Open Ruse 2015 - Проведен е от 21 до 22.11.2015 г. в зала "Булстрад Арена" с
участието на над 400 двойки от 20 държави, сред които Италия, Дания, Естония, САЩ, Германия, Израел, България и др.

Развитие на младежките дейности –През2015 г. е проведена Лятна академия, като е осъществена концертна дейност в страната и
чужбина, с участие във фестивали и конкурси.

Младежки информационен консултантски център -Работи за качествената и по-лесно достъпна информация до младежите в
града и областта, като се доразвива през 2015 г.

Неизпълнени дейности
Няма неизпълнени дейности в рамките на специфичната цел.
Приоритет 2.2: Превръщане на културата във фактор за устойчиво и интегрирано градско развитие чрез капитализиране на
перспективите, произтичащи от участието на България в инициативата "Европейска столица на културата"
Специфична цел 2.2.1: Утвърждаване на културата като публичен ангажимент и източник за интегрирано развитие на
града и региона
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

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,
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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) - През 2014 г. са осъществени над 160 събития в рамките на международни, национални, регионални и местни
фестивали и други форуми. Реализирани са 31 иновативни културни събития в рамките на Фестивала за съвременна градска култура
"Аз, Градът", Международния скулптурен симпозиум, Литературния фестивал и Фестивала на визуалните изкуства, Фестивала на
ледените скулптури. Културният календар през 2015 година имаше за цел да капитализира ползите от кандидатурата на Русе за
Европейска столица на културата, като е постигнат 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 са осъществени над 30 мащабни
международни, национални и регионални художествени инициативи, привличайки многохилядна аудитория. С атрактивната си
програма и висок художествен стандарт, поредното 55-то и 56-то издание на Международния фестивал "Мартенски музикални дни"
доказа устойчиво развитие и се утвърди като културна емблема на Русе, носител на лейбъла "Европейски фестивал" за 2015 г.
Изградената в рамките на Фестивала за съвременна градска култура "Аз, Градът" получава продължаващо развитие за отчетния
период - 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 пазар
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 рок събития в България. Културният календар през 2016 година имаше за цел да
утвърди и оптимизира моделите за културен диалог, да диверсифицира художествения продукт, като предостави на публиките не
само възможност да наблюдават, но и активно да участват във все по-атрактивни и мащабни събития. Постигнат е напредък в
развитието на Русе като водещ културен и фестивален център в национален и международен мащаб. В широко партньорство с
културния сектор и бизнеса са осъществени над 30 мащабни международни, национални и регионални художествени инициативи с
многохилядна аудитория.

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
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културния процес - През 2014 г. е разширен тематичният обхват на програмата с новата редакция на Правилника за финансиране на
културните проекти. Финансираните през 2014 г. 24 проекта доказват не само богатия творчески потенциал на местните културни
оператори, но и безспорния им авторитет като посланици на русенската култура. Финансирани през 2015 година са 24 проекта на
русенски културни оператори със специален фокус върху творческия продукт на неправителствения сектор и малките населени места,
а през 2016 година - 25 проекта. Сред тях се открояват някои по-мащабни реализирани идеи: през 2016 г. за първи път Русе е домакин
на международен проект "Процес-Пространство", имащ дълга история в развитието на съвременното изкуство в България. Със своята
цветност и оригиналност впечатли и първият за Русе фестивал "Музика и цветове", който през лятото на 2016 привлече стотици,
възраждайки атрактивността на Русенския кей и давайки категорична заявка за успех на следващите свои издания. В края на 2016 г. е
внесено предложение в Общински съвет-Русе за изменение и оптимизиране на Програма "Култура", като обновленията целят и следва
да отговорят адекватно на нуждите на културния сектор.

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 - През 2014 г. и 2015 г. е оптимизиран механизмът за разпределение на
допълващата общинска субсидия с цел постигане на по-силна мотивация, диверсифициране на културната дейност на читалищата в
русенската община и стимулиране на културната дейност в малките населени места. През 2016 г. е постигната по-висока степен на
мотивация в работата на читалищния сектор чрез диверсифициране и стимулиране на културната дейност в малките населени места.
В общинския бюджет са предвидени и отпуснати допълнителни финансови средства за належащ ремонт на читалищните сгради в кв.
"Средна кула", с. Николово, с. Тетово, с. Червена вода, с. Хотанца и с. Сандрово. През 2017 година се предвижда да бъдат финансирани
ремонтните дейности на още 8 читалища.

Създаване на специализирана програма за подкрепа на млади хора със специални интереси в областта на творчеството и
иновациите - През 2015 г, Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" продължи успешно да работи в направлението "Лицата
на Русе", като подкрепя лица с изявени дарби и екипи с големи постижения в областта на науката, образованието, иновациите и
изкуствата. В резултат на това, през годината са подпомогнати 6 индивидуални лица и 10 творчески екипа, участвали в различни
международни състезания, фестивали, турнета и др. в Ню Йорк, Америка; Лондон, Англия; Порос, Гърция; Нюкасъл, Англия;
Флоренция, Италия; Алмати, Казахстан; Германия; Словакия; Чехия; Полша; Унгария; Сърбия; Холандия; Измир, Турция; Москва, Русия;
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Золотурн, Швейцария; Оломоуц, Чехия. През 2016 г. Общинската фондация продължава успешно да подкрепя направлението и в
резултат на това, през годината са подпомогнати 5 индивидуални лица и 5 творчески екипа.

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 - През 2014 г. е извършено
анкетиране на публиката по време на Фестивала за съвременна градска култура "Аз, Градът", като е регистрирана изключително
висока степен на удовлетворение от събитието - над 80%. През 2015 г. и 2016 г. за целта се използват социалните мрежи.

Ежегодно издание на "Русенски бал" - Виенски бал под надслов "Русе, танцувай!" се състоя в края на ноември 2016 г. на открито
пред сградата на Държавната опера.

Разработване на Програма за подкрепа и развитие на неправителствения сектор в областта на културата, творческите индустрии
и изкуствата - През 2015 г. Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" организира конкурс за проекти и от постъпилите 84
проектни идеи са селектирани 28. Осъществени са 145 събития, посетени от над 100 000 души. Фондацията залага на идеи, в чието
реализиране се включват 30 проектни екипа, 8563 активни участници и 221 доброволци. Създадени са 1591 творчески продукта и 149
партньорства. През 2016 г. Фондацията реализира 11 творчески идеи в областта на културата и изкуството, от които седем са
селектирани след провеждане на конкурс за проекти в края на 2015 г. и началото на 2016 г., давайки възможност за изява на стотици
русенци. За първи път през 2016 г. в Русе стартира конкурсна програма "Знание и растеж" с фокус върху подпомагането на проекти,
които подкрепят знанието и имат за цел да създават условия за професионално и личностно развитие, с основен приоритет при
оценяването на предложенията - получаването и споделянето на знание и опит. В резултат на конкурса успешно са реализирани 14
проектни предложения.

Неизпълнени дейности
 Организиране на международни ателиета, пленери и конкурси за млади архитекти и дизайнери
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Специфична цел 2.2.2: Децентрализация на културните дейности и трансформация на модела за управление на културния
сектор
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Създаване на Културен (фестивален) център като автономна общинска културна организация за обслужване и мениджмънт на
общинския културен календар – в периода 2014-2016 г. са инициирани първи стъпки в посока към създаване на културен център за
управление на културния календар. В допълнение към това, Община Русе децентрализира културните дейности чрез провеждане на
ежегоден конкурс за малки художествени проекти и чрез дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.
Фондацията обявява конкурсни сесии, в рамките на които на конкурентен принцип финансира местни инициативи, широкомащабни
културни проекти и др.

Неизпълнени дейности



Картографиране на културните и творчески индустрии и изготвяне на стратегия за развитието им
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
Специфична цел 2.2.3: Насърчаване и обогатяване на културния живот чрез изграждане и рехабилитация на културна
инфраструктура

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Изграждане на книгохранилище на Регионална библиотека "Л. Каравелов" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж.
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Основен ремонт на югозападно крило на Регионалната библиотека "Л. Каравелов" и разполагане на Регионален център
"Култура и Иновации" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен
период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение
за строеж.

Основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека "Любен Каравелов" - източно крило - През 2014 г. е
изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по
Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж.

Довършване на реконструкцията и оборудването на комплекс "Доходно здание” - През 2014 г. е изготвен проект за обособяване
на обществен паркинг в съществуващи подземни нива, а през 2015 г. има 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. Предложението е официално прието от Общински съвет с Решение № 1495 с Протокол № 53/17.09.2015 г.,
като се търси финансиране. През 2016 г. е изграден функциониращ обществен подземен паркинг на две нива с общ капацитет 60
автомобила.

Изграждане на сцена на открито в Парка на младежта - През 2015 г. е изготвен инвестиционен проект по проект "Техническа
помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020".

Обзавеждане и оборудване на експозицията в къща-музей "Баба Тонка" - През 2014 г. са извършени СМР, като са изградени нова
пристройка и вътрешни ремонтни дейности. През 2015 г. Изпълнение на СМР – извършени са вътрешни ремонтни дейности и е
изградена нова постройка. Официално откриване на къща-музей "Баба Тонка" на 3 март 2015 г. събира над 4000 посещения. През
2016 г. къщата-музей успешно продължава да развива своята дейност, превръщайки се в една от набиращите популярност
туристически точки за града.
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Ремонт и обновяване на читалище "Зора" - Изготвен е инвестиционен проект по проект "Техническа помощ в подкрепа на
Община Русе за програмен период 2014-2020", като се търси финансиране.

Ремонт и обновяване на читалище "В. Левски" в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност - Изготвен е инвестиционен
проект по проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", като се търси финансиране.

 Реконструкция и ремонт на Художествената галерия – Разработено и депозирано е проектно предложение за осигуряване на
безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Неизпълнени дейности
 Ремонт на сградата на Куклен театър – Русе
 Акустична обработка на голяма зала на "Доходно здание"
 Изграждане на Арт център в сградата на стария ТЕЦ
 Изграждане на музей "Елиас Канети"
 Изграждане на международен конгресен, културен и научен център "Елиас Канети"
 Изграждане на Музей на съвременното изкуство
 Ремонт, реконструкция и модернизация на Летен театър
 Изграждане на Нумизматичен музей
Изводи за напредъка по изпълнението на Стратегическа цел 2:
За периода 2014-2016 г. по 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", се наблюдава
добро изпълнение според заложените в ОПР резултати. По най-значимите за местното развитие дейности като образование,
здравеопазване и социални услуги са отчетени много дейности по реновиране и доизграждане на материалната база, модернизация на
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материално-техническата база, мерки за енергийна ефективност и създаване на предпоставки за по-добро и качествено обслужване на
жителите на общината. Най-сериозна динамика се наблюдава в дейностите по подобряване на училищната среда, модернизация на
детските градини и построяване на спортни салони, което води до повишаване качеството на образователния процес в общината.
Осигурена е необходимата професионална квалификация и практически умения на младите специалисти с висше образование, с
предоставянето на възможност за придобиване на опит чрез стажове, в резултат от доброто сътрудничество с РУ "Ангел Кънчев”, а в
сградите, част от образователната инфраструктура на Община Русе, са извършени значителни дейности по благоустрояване, вкл.
изграждане на детски площадки, озеленяване, цялостен или частичен ремонт на сградите и прилежащото дворно пространство. През
периода се отчита добро сътрудничество на общината с неправителствените организации за развитие на социалните услуги за уязвимите
групи от населението. Успешно са извършени дейности по осъвременяване и оборудване на здравни заведения с апаратура и софтуерни
продукти, наблюдава се и успешно привличане на средства от европейските фондове за дейности, подобряващи образованието,
здравеопазването и социалните услуги с реализацията на проектите за цялостна рехабилитация на сградите на социални институции и
др. Предприети са действия по обновяване на спортни комплекси и съоръжения, отчита се значителен напредък в културното развитие
с редицата проведени инициативи и събития, в контекста на изградените устойчиви политики в сферата на културата, образованието,
младежта и спорта, повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на Община Русе като място за живеене, инвестиране
и туризъм.
В Програмата за изпълнение на ОПР за тази стратегическа цел са заложени общо 223 проекта/дейности, за реализацията на които
са предвидени инвестиции на обща стойност 376 905 843 лв. Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 2 са отчетени общо 126 изпълнени
проекта/дейности на обща стойност 91 848 323 лв.
Анализът на резултатите показва 56,50% техническо изпълнение, като процентите на изпълнение по двата включени приоритета
е както следва: по Приоритет 1 "Подобряване на достъпа до образователни, здравни и социални услуги и развитие на спорта и
младежките дейности" – 55,67% и по Приоритет 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"
62,07% техническо изпълнение. Важно е да се отбележи, че процентът на изпълнение на Приоритет 1 е формиран от изпълнението на
108 проекта/дейности спрямо първоначално заложени общо 194, а за Приоритет 2 от 18изпълнени от общо 29 планирани.
Сравнението на общо инвестираните средства за изпълнението на тази стратегическа цел от ОПР към 2016 г. спрямо
първоначално заложените през 2014 г. показва 24,37% финансово изпълнение на плана, което едновременно е най-високият процент
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на финансово изпълнение измежду четирите стратегически цели на ОПР и в същото време съответства и на най-голям дял от общо
инвестираните средства за изпълнението на проекти/дейности от цялата програма – 91 848 323 лв. от общо 189 056 693 лв. или 48,58%.
В обобщение, може да се посочи, че е постигната висока степен на изпълнение на стратегическата цел – 56,50% и висока степен
на ефикасност, предвид че изразходеният финансов ресурс за реализацията на над половината от общия брой проекти/дейности в
рамките на стратегическата цел възлиза на 24,37% от първоначално предвидения за това бюджет.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в регионален, национален и международен план
Приоритет 3.1: Развитие на транспортната инфраструктура, интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на
селищната мрежа
Специфична цел 3.1.1: Подобряване на междурегионалната свързаност и на общинската транспортна инфраструктура
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България-Русе - През 2014 г. е подписан
договор със срок на изпълнение 12 месеца, като са предвидени дейности по изготвяне на предпроектни проучвания, чрез които да
бъде определено местоположението на бъдещия интермодален терминал (ИМТ), както и изготвяне на идеен проект и стратегия за
финансиране, изграждане и функциониране на ИМТ Русе. През 2016 г. е изготвен идеен проект, одобрен от Община Русе. Направен е
и подробен устройствен план, преминали са процедурите по опазване на културното наследство и околната среда. Подготвени са
процедури по прехвърляне на имоти за нуждите на изграждането на Интермодален терминал-Русе. Формуляр за кандидатстване за
осигуряване на финансиране за реализацията на проект "Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на
планиране в България – Русе" е подаден през 2016 г. с бенефициент ДП "НКЖИ" по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура 20142020".
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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/ - Към 2014 г. 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 2016 г. е извършен ремонт на 5 отсечки от общинската пътна мрежа.
Рехабилитация на пътищата в крайградските и вилни зони с цел по-добра комуникация - През 2016 г. е извършено поддържане
на сервитутите на извънградската общинска пътна мрежа от ОП "Паркстрой".

Изграждане на подходяща тротоарна настилка и рампи в обхвата на автобусните спирки - През 2016 г. са извършени ремонтновъзстановителни работи по улици и тротоари на територията на гр. Русе и Община Русе, положен е 7 600 т асфалт, като са
асфалтирани 52 000 кв. м пътна настилка.

Ремонт на уличната мрежа, пътна маркировка и сигнализация - През 2016 г. е извършено полагане на пластикова боя; положена
е хоризонтална пътна маркировка в размер на 7 909,08 кв. м.

Неизпълнени дейности
 Ремонт и укрепване на Сарайски мост (съществуващ инвестиционен проект – нужна е актуализация)
 Осигуряване на специализирана техника и оборудване за поддържане на хоризонталната маркировка, вертикалната
сигнализация и светофарното регулиране
Специфична цел 3.1.2: Интегрирано и устойчиво развитие на градската среда
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

76

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Благоустрояване на междублокови пространства - Извършва се регулярно. През 2014 г. Община Русе възлага благоустрояването
на кв. "ЦЮР" в град Русе за цялостно благоустрояване на междублоковото пространство на бл. 1 и бл. 3 в кв. "ЦЮР". Благоустрояване
бл. 1- бл. 3, ЦЮР, ЦГЧ - преходен обект от 2014 г. /СМР за 2015 г./ През 2016 г. се извършва цялостно асфалтиране на улици и паркинги
пред блоковете: ул. "П. Берон", ул. "Стефан Караджа", ул. "Професор Арнаудов", ул. "Батак", ул. "Локомотив", път Индустриален парк
- сметище, с. Сандрово, ул. "Мальовица", бл. 73 до 79, Чародейки - паркинг и улици около бл. 201, 202, 209, 210, 212 и др. Асфалтират
се тротоари на ул. "Драма", ул. "Белград", ул. "Солун", ул. "Плиска", ул. "Муткурова" и др.; с турбомашина се запълват дупки във всички
населени места на територията на Община Русе.

Ремонт, реконструкция и изграждане на детски площадки - През 2014 г. са обновени 20 детски площадки, като обновяването е
извършено в съответствие с изискванията на Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
През 2015 г. се проектира обновяване на детски площадки. Проектира се нова детска площадка на ул. "Мальовица", кв. "Дружба 2".
Изгражда се нова детска площадка в кв. 213, ул. "Сливница". Изграждат се 4 спортни площадки: 2 площадки за фитнес на открито и 2
стрийт фитнес площадки. През 2016 г. е извършено обновяване на 11 съществуващи детски площадки и са изградени 2 нови в гр.
Мартен и с. Бъзън, както и една комбинирана спортна площадка за стрийт фитнес и игрище за тенис на корт в с. Николово.
Възстановено е и спортно съоръжение в с. Червена вода.

Разработване на информационна база данни за публичната инфраструктура на гр. Русе - През 2014 г. се подготвя документация
за обявяване и провеждане на процедура по ЗОП.

Изграждане на 14 км велоалеи (компонент от проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе") - през 2015 г. са
изградени 14 042 м велоалеи от главната велоалейна мрежа, които са разделени на 5 участъка, определящи различни направления
спрямо кръговото движение на бул. "Цар Освободител" и бул. "Липник", както следва: Участък №1 Кръгово – Рига – 980 м в зелената
разделителна ивица на бул. "Цар Освободител" и бул. "Фердинанд"; Участък №2 Кръгово – Автогара Русе-юг – 1290 м в зелената
разделителна ивица на бул. "Цар Освободител" до края на ул. "Борисова"; Участък №3 Кръговото – бул. Липник – 3655 м до КАТ и
връзката с бъдещата вело алея Русе-Текето; Участък №4 Пантеона – Альоша – Парк на младежта – бул. "Тутракан" – 4305 м; Участък
№5 бул. "Христо Ботев" – жк. "Чародейка" – ул. "Шипка" – жк. "Родина" – ул. "Чипровци" – 3812 м.
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Транспортно решение за бул. "Родина" – от бул. "България" до бул. "Липник" и разширяване на ул. "Потсдам" - Към 2016 г. се
изпълнява СМР за реконструкция на кръстовището на ул. "Потсдам" с ул. "Акад. М. Арнаудов".

Рехабилитация и реконструкция на ул. "Шипка" – от ул. "Чипровци до бул. "България" - През 2014 г. започва изготвянето на
инвестиционни технически проекти в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 20142020", финансиран по Договор № BG161PO001/5-02/2012/030, по ОПРР 2007-2013. През 2015 г. е издадено Разрешение за строеж.
През 2016 г. има изработен и одобрен ИТП за обекта по проекта; включен е в одобрената Инвестиционна програма на Община Русе в
проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап". Предстои изпълнението му през 2017-2018 г.

Изграждане на пешеходна връзка – надлез между ж.к. "Родина 3" и кв. "Чародейка" (в района на ул. "Кадин мост" и ул.
"Опълченска") - През 2014 г. започва изготвянето на инвестиционни технически проекти в рамките на проект "Техническа помощ в
подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор № BG161PO001/5-02/2012/030, по ОПРР 20072013. През 2015 г. е издадено Разрешение за строеж. През 2016 г. има изработен и одобрен ИТП за обекта по проекта; включен е в
одобрената Инвестиционна програма на Община Русе в проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап".
Предстои изпълнението му през 2017-2018 г.

Интегрирана система за градски транспорт на град Русе

- Проектът е изпълнен в периода 06.08.2012 г. – 31.12.2015 г. с

финансиране по ОПРР 2007–2013 г. Реализацията му допринася за осигуряването на ефективно и устойчиво подобрение на услугата
градски транспорт в Русе в рамките на следните компоненти:







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 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 6: Изграждане на велоалеи;
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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".

Постигнати резултати по проекта:














100 спирки на обществен градски транспорт с монтирани електронни информационни табла;
над 390 хил. часа спестено време за пътуване;
1,2 обособена бус лента;
14 км изградени велоалеи;
1 изграден подлез за ОГТ, пешеходци и велосипедисти;
4 реконструирани пешеходни подлези и надлези с условия за хора с увреждания;
валидиращи устройства в превозните средства;
85 броя устройства за зареждане на електронни карти за пътуване;
оборудване за пренос на данни, софтуер за главния офис и комуникационна инфраструктура;
20 устройства за контрол;
4 броя оборудване за издаване на електронни карти, намиращи се в Центъра за контрол и управление на ОГТ;
80 000 електронни карти-носители;
100 броя устройства за визуално и/или гласово известяване на следващата спирка в превозните средства и оборудване свързано
с услугата за уведомяване с SMS.

Изграждане на подземен паркинг под комплекс "Доходно здание" - През 2014 г. е изготвен инвестиционен технически проект.
През 2016 г. е извършено СМР и обектът е въведен в експлоатация.

Реконструкция на градината на площад "Д-р Мустаков" и ул. "Иван Вазов" в участъка от площада до ул. "Борисова"- През 2014
г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран
по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж.
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Парк на младежта - реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес на открито - През
2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020",
финансиран по Договор №BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. Част от
него е включена в Инвестиционна програма на Община Русе по проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и
изграждане на зони за обществен отдих". Предстои да започне изпълнението му през 2017 г.

Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Славянска" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. Част от него е включена в Инвестиционна програма
на Община Русе по проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих". Предстои
да започне изпълнението му през 2017 г.

Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Църковна независимост" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на
проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. Част от него е включена в Инвестиционна програма
на Община Русе по проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих". Предстои
да започне изпълнението му през 2017 г.

Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. "Баба Тонка"- През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. Част от него е включена в Инвестиционна програма
на Община Русе по проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих". Предстои
да започне изпълнението му през 2017 г.

Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда на ул. "Райко Даскалов” - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. Част от него е включена в Инвестиционна програма
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на Община Русе по проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих". Предстои
да започне изпълнението му през 2017 г.

Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при МГ "Баба Тонка" - През 2014 г. е изготвен ИТП в рамките на проект
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор №BG161PO001/502/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. Включен е в Инвестиционна програма на Община
Русе в проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап". Предстои изпълнението му през 2017-2018 г.

Благоустройство – пешеходна зона ул. "Александровска" - през 2014 г. се изгражда водопровод по ул. "Александровска (L=794м;D
=160мм).

Изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци" и благоустрояване на околните пространства - През 2014 г. е изготвен ИТП в
рамките на проект "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020", финансиран по Договор
№BG161PO001/5-02/2012/030, ОПРР 2007-2013, като през 2015 г. е издадено разрешение за строеж. Включен е в Инвестиционна
програма на Община Русе в проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап". Предстои изпълнението му през
2017-2018 г.

Благоустрояване и достъпна градска среда на централната градска зона - участък от ул. "Александровска", площад "Батенберг"
и прилежащите пространства ("Зелена и достъпна градска среда") - През 2014 г. проектът е в процес на изпълнение, а през 2015 г.
изпълнението приключва успешно.

Реконструкция и рехабилитация на 7 пешеходни подлеза - През 2016 г. е извършен ремонт на стълбища и тротоари към подлез
пред централна гара в гр. Русе.

Неизпълнени дейности
 Реконструкция на транспортна връзка към и от градския център в западната част на Зона А" - т.н. "пробив на северното платно на
бул. "Скобелев", на юг към ул. "Николаевска", на север ул. "19-ти февруари"
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Рехабилитация и реконструкция на ул. "Шипка" – от бул. "Цар Освободител" до ул. "Чипровци"
Линеен проект за пътна връзка по ул. "Канлъ дере"
Реализиране на проект "Зелената Алея на времето"
Благоустрояване на градина "Дунав" и изграждане на подземен паркинг
ПУП за региона при входа/изхода от гр. Русе в направление София, Варна и Силистра
Благоустрояване по ул. "Плиска" и кв. "Чародейка" – детски площадки, паркинги и озеленяване
Развиване на системата за видеонаблюдение на места с масово пребиваване на хора (ул. "Александровска", Парк на
възрожденците, Парк на младежта, Кей)
Изграждане на генерален план за организация на движението и подробни планове по квартали
Проектиране и изграждане на наземни паркинги по периферията на централна градска част
Специфична цел 3.1.3: Подобряване на жизнената среда в малките населени места

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Пролет" – филиал с. Червена вода През 2014 г. е заложена в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2015 г. е сменена дограма и е поставен ламинат.

Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Роза" –филиал с. Тетово - През 2014 г.
е заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе. През 2016 г. в извършена подмяна на дограма и смяна на детски
съоръжения в ЦДГ "Роза".

Ремонт на покрив и таван на киносалон в НЧ "Светлина 1928", с. Хотанца - През 2016 г. са отпуснати средства за ремонт на покрив
и таван на киносалон в НЧ "Светлина 1928" по решение на Общински съвет №102, прието с протокол № 5/01.02.2016 за приемане на
бюджета на Община Русе са утвърдени целеви средства.
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Благоустрояване на гробищен парк в с. Хотанца - През 2014 г. гробищният парк е благоустроен със средства на Кметство Хотанца.
Ремонт на водопровод от с. Хотанца в посока ПС Хотанца - През 2014 г. е извършен ремонт на водопровод от с. Хотанца в посока
ПС Хотанца.

Ремонт на водопровод Ф125 мм АЦ от НР Хотанца към с. Хотанца - През 2014 г. ремонтът е извършен.
Ремонт на ограда и почистване на ПС Хотанца - През 2014 г. е извършен ремонт на ограда и почистване на ПС Хотанца.
Възстановяване на парк "Баба Деша" в с. Бъзън - През 2016 г. е извършено благоустрояване; изградени са детска и спортна
площадки.

Ремонт на покрив на зала за събрания в с. Ново село - През 2016 г. е възстановено игрище за тенис на корт с обособено място за
публика.

Ремонт на хлораторно помещение ПС Мартен – гр. Мартен - През 2014 г. е извършен ремонт на хлораторно помещение ПС Мартен
– гр. Мартен.

Ремонт на хранителен водопровод гр. Мартен- През 2014 г. е извършен ремонт на хранителен водопровод гр. Мартен.
Изграждане на ритуални стаи в гробищните паркове в с. Семерджиево - През 2016 г. е пристроена ритуална зала към джамията
на селото.

Ремонт и изграждане на съблекалня на стадион в с. Червена вода - През 2015 г. е извършено частично възстановяване на
съблекалнята на стадиона.

Ограждане на спортно игрище и благоустрояване на парк за отдих в с. Ястребово - Проектът е реализиран през 2014 г., а през
2015 г. се осъществява проект "Кът за отдих и спорт" по Кампания "Малки населени места".
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Изграждане на чешма в парк в с. Ястребово- През 2014 г. е изградена чешма след получено дарение.
Ремонт на водопровод от ПС Долно Абланово към НР, с. Долно Абланово- През 2014 г. е извършен ремонт на водопровод от ПС
Долно Абланово към НР с. Долно Абланово.

Ремонт на водопровод по ул. "Видин" с. Долно Абланово - През 2014 г. е извършен ремонт на водопровод по ул. "Видин".
Довършване на ремонт на централен площад, с. Басарбово - През 2016 г. е изпълнено СМР за реконструкция на парково
пространство за широко обществено ползване в центъра на с. Басарбово.

Преустройство на училищна сграда в спортен център – зали за борба, фитнес, тенис на маса, зала за спортна слава на местните
спортисти, с. Сандрово - През 2016 г. са изпълнени СМР във връзка с изпълнението на текущ ремонт на детски спортен център към
бивше основно училище "Отец Паисий".

Укрепване на ПС "Лесопарка" с. Николово - Дейността е изпълнена през 2014 г.
Изграждане на велоалея, свързваща гр. Русе с лесопарк "Липник" - През 2014 г. е възложено прединвестиционно проучване.
 Ремонт на улиците в малките населени места, маркировка и сигнализация с пътни знаци – Ежегодно чрез ОП „Комунални
дейности“, както и чрез целеви трансфери към кметствата се извършва ремонт на улици и в малките населени места на територията
на Община Русе.

Неизпълнени дейности
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ОУ "Св. св. Кирил и
Методий", с. Семерджиево (Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ОУ "Св. св. Кирил и
Методий", с. Николово (Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
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Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ОУ "Отец Паисий",
с. Тетово (Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ОУ "Г. С.
Раковски", с. Ново село (Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на НУ "Васил
Априлов", с. Хотанца (Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОУ "Отец Паисий", гр. Мартен (Заложено в
допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Червената шапчица", с. Бъзън
(Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "Приказен свят" - филиал с. Просена
(Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "Райна Княгиня", гр. Мартен (Заложено в
допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ОДЗ "Райна Княгиня" - филиал с. Сандрово
(Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Роза", Ново село (Заложено в
допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на ЦДГ "Роза" – филиал с. Семерджиево
(Заложено в допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Рехабилитация на здравна служба в с. Хотанца
Проектиране и изграждане на открит стадион в с. Бъзън
Ремонт на читалищен салон в НЧ "Светлина", с. Бъзън
Благоустрояване на гробищни паркове в с. Бъзън
Доизграждане на параклис в гробищен парк в с. Бъзън
Изграждане на открито спортно игрище в двора на спортната зала и баскетболно игрище с места за сядане в с. Ново село.
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Изграждане на водоснабдителна инфраструктура в гробищния парк в с. Ново село
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на Детска ясла , с. Ново село (Заложено в
допълнителните проекти на проект ИПГВР на гр. Русе)
Изграждане на спортна площадка в кв. Средна Кула
Ремонт на покрив и таван в НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924", кв. Средна Кула
Изграждане на детска площадка и озеленяване в кв. Средна Кула
Реконструкция на комбинирана спортна площадка с изкуствен терен и осветление в кв. Долапи
Изграждане на детска площадка в кв. Долапи
Разширяване на гробищен парк в кв. Долапи
Изграждане на електроснабдителна и водоснабдителна инфраструктура и съблекални към стадион в кв. Долапи
Изграждане на фонтан и зона за отдих в кв. Образцов чифлик
Изграждане на нова спирка в кв. Образцов чифлик
Благоустрояване на съществуваща зона за отдих в кв. Образцов чифлик
Основен ремонт на НЧ "Просвета 1928", гр. Мартен
Основен ремонт на Клуб на пенсионера, гр. Мартен
Изграждане на спортен комплекс в гр. Мартен
Изграждане на закрит басейн в училище, гр. Мартен
Възстановяване на детски съоръжения в ОДЗ "Райна Княгиня", гр. Мартен
Възстановяване на футболен терен и изграждане на съблекалня, с. Семерджиево
Ремонт на пенсионерски клуб в с. Семерджиево
Благоустрояване и залесяване на опитно поле в училищен двор, с. Семерджиево
Изграждане на нов гробищен парк в с. Червена вода
Ремонт на покрив на здравна служба, с. Червена вода
Ремонт на киносалон, таван и покрив на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924", с. Ястребово
Осигуряване на снегопочистваща техника, с. Ястребово

86

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.


























Озеленяване и възстановяване на зона за отдих в с. Долно Абланово
Ремонт на НЧ "Напредък 1928", с. Долно Абланово
Изграждане на ритуална стая, почистване и нова ограда на гробищен парк в с. Долно Абланово
Ремонт на покрив, смяна на водосточни тръби и частична изолация на административна сграда, с. Долно Абланово
Реконструкция на чешма, с. Долно Абланово
Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт за деца и възрастни в парк "Кантона", с. Басарбово
Изграждане на осветление на нова спортна площадка в с. Басарбово
Ремонт на покрив на кметство, с. Басарбово
Ремонт на здравна служба, с. Басарбово
Ремонт на зала към НЧ "Св. Д. Басарбовски 1902", с. Басарбово
Изработване на работен проект за канализация на с. Басарбово
Ремонт на покрив на кметство, с. Сандрово
Подмяна на дограма на НЧ "В. Левски 1928", с. Сандрово
Подмяна на дограма на здравна служба, с. Сандрово
Построяване на дневен пансионат за стари хора в училищна сграда, с. Сандрово
Ремонт и реконструкция на 3 моста в с. Николово
Ремонт и мерки за енергийна ефективност на детска градина в с. Николово (Заложено в допълнителните проекти на проект
ИПГВР на гр. Русе)
Ремонт и мерки за енергийна ефективност на спортна зала към стадион в с. Николово
Ремонт и мерки за енергийна ефективност и изграждане на система за отопление в НЧ "Пробуда 1901" в с. Николово
Реконструкция на централен парк, детска площадка и обществен басейн в с. Тетово
Ремонт на зала и мерки за енергийна ефективност в НЧ "Пробуда 1907", с. Тетово
Изграждане на многофункционална спортна площадка, с. Тетово
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска градина, с. Тетово
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Тетово
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Обновяване и ремонт на "Билковата болница" в с. Тетово
Благоустрояване на административен площад в с. Просена
Благоустрояване чрез озеленяване в района на гравитачна чешма в с. Просена
Благоустрояване чрез озеленяване на входа на с. Просена
Приоритет 3.2: Разширяване на териториалното сътрудничество
Специфична цел 3.2.1: Подкрепа на партньорството за постигане на устойчив и надграждащ ефект в трансграничното
сътрудничество Русе-Гюргево

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Реализиране на проект "Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9"Проектът приключва успешно своята реализация през 2015 г. В резултат на проекта е извършена рехабилитация и модернизация на
участъци от булевард "Тутракан" в Русе и пътя, свързващ центъра на Гюргево и граничен контролно-пропускателен пункт Гюргево –
Русе; изработена е и обща система за събиране, обработка и обмяна на информация, която позволява по-добро управление на
трафика с цел предотвратяване на задръствания и пътнотранспортни произшествия.

Реализиране на проект "Дунавският дух в пристанищните общности" - Проектът приключва успешно през 2014 г. В рамките на
проекта е извършено следното: разработване на интердисциплинарен изследователски модел; провеждане на семинари за обмяна
на опит в Румъния и България; организиране на 10-дневен пленер в гр. Остров, Румъния; организиране на плаваща изложба в трите
партниращи си града – Русе, Констанца и Кълъраш; дейности за информация и публичност.

Неизпълнени дейности
 Подготовка, учредяване и управление на Европейска група за териториално сътрудничество
Специфична цел 3.2.2: Реализиране целите на Дунавската стратегия
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Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

 През 2016 г. в Русе отвори врати Съвместен секретариат по Приоритетна ос 3 на Дунавската стратегия "Култура и туризъм, връзки
между хората", който има за цел да функционира като координиращо и подпомагащо звено при изпълнението на целите на
стратегията в областта на културата в 14-те държави, влизащи в обхвата на стратегията.

Неизпълнени дейности
 Обща концепция, структура и план за действие за Регионален център "Култура и иновации за Долен Дунав" – част от Европейска
мрежа "Синята лента на Европа Дунав-Майн-Рейн"
 Изграждане на Дунавска фестивална мрежа като инструмент за развитие на международните фестивали и привличане на
туристическия интерес
Изводи за напредъка по изпълнението на Стратегическа цел 3:
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
транснационалното сътрудничество. Усилията трябва да бъдат канализирани в подкрепа на крайната цел: превръщането на Русе във
водещ логистичен център не само в България, но и на Балканите. Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 3 са отчетени 50 изпълнени
от общо 130 проекта/дейности. За периода, подлежащ на междинна оценка, се наблюдава добро темпо на изпълнение на заложените
в ОПР цели. Реализирани са ключови за промяна облика на Русе проекти като "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе",
"Изграждане на подземен паркинг под комплекс "Доходно здание", "Зелена и достъпна градска среда" и др. През първите три години
от изпълнение на ОПР са изградени 14 км велоалеи, монтирани са електронни информационни табла на 100 спирки на обществения
градски транспорт, въведена е електронна система за таксуване на пътниците, внедрена е система за контрол и управление на
обществения транспорт и електронни информационни табла на базата на GPS, изграден е подлез при жп линията за свързване на кв.
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"Родина" с центъра, постигнат е съществен напредък по благоустрояване на междублокови пространства, ремонтирани, реконструирани
и изградени са множество детски площадки, площадки за стрийт фитнес и фитнес на открито.
До края на периода на действие на ОПР предстои да бъдат изпълнени и отчетени включените в рамките на Инвестиционната
програма по ОПРР 2014-2020 г., както и други проекти, включени в ИПГВР на град Русе, за които се търсят подходящи източници на
финансиране.
Стратегическа цел 3 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. През периода, подлежащ на междинна оценка, стартира Кампания "Малки населени места", която е насочена към
реализация на проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на Община Русе и
разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. Допустими бенефициенти са кметствата на територията на общината, както
и кварталите на град Русе ДЗС, Образцов чифлик, Средна кула и Долапите. През 2015 г. 16 проекта на обща стойност 160 000 лв. са
одобрени за финансиране. През 2016 г. финансирането по Общински фонд "Малки населени места е в размер на 320 000 лв. и се
разпределя между 15 проекта. Инвестира се в ремонт или изграждане на детски, спортни площадки и кътове за отдих, вкл. закупуване
на съоръжения; ремонт на сгради или части от сгради общинска собственост; ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и
прилежащите тротоари; възстановяване, изграждане, обособяване на спортни игрища/площадки и закупуване на съоръжения;
благоустройство на паркове и площади, в т.ч. и паркови елементи; облагородяване на гробищни паркове; изграждане на системи за
поливане, отводнителни съоръжения, фонтани, чешми; закупуване на съоръжения за спортни бази; закупуване на нови машини и
съоръжения за поддръжка на паркове и градини; озеленяване и др.
Акцент в провеждането на местни политики до 2019 г. е постигането на териториален баланс както в рамките на град Русе, така и
между общинския център и малките населени места, в т.ч. дейности по благоустрояване на русенските квартали, повишаване на
средствата за финансиране на кампания "Малки населени места" и т.н. До края на периода на действие на ОПР предстои да бъде
извършен ремонт на 319 551 кв. м улични платна и 188 625 кв. м тротоари на територията на Община Русе. С реализацията на проекта
ще се подобри технически-експлоатационната годност на ремонтираните участъци, което от своя страна ще създаде условия за
нормална експлоатация на уличната мрежа.
Необходимо е да се обърне внимание на факта, че през 2016 г. е настъпила промяна в секторното стратегическо планиране,
отнасящо се до Стратегическа цел 3. Приет е План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г. Планът за устойчива
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градска мобилност представлява стратегически документ на по-ниско йерархично ниво за развитие на транспортния сектор с
дългосрочен период на реализация. В този смисъл планът е средство за постигане на промяна, чрез конкретиката на предварително
избрани и детайлизирани действия в посока оптимизиране на транспортната система на град Русе с хоризонт от десет години. Според
формулираната в него визия целта е да се постигне висока степен на мобилност в градските зони и прилежащите територии на гр. Русе
при условията на придвижване с осигурена максимална достъпност, сигурност, безопасност и гарантирано опазване на околната среда,
в интерес на местната общност и като основа за стимулиране на вътрешния интегритет и устойчивото развитие на региона.
В Програмата за изпълнение на ОПР за тази стратегическа цел са заложени общо 130 проекта/дейности, за реализацията на които
са предвидени инвестиции на обща стойност 371 390 130 лв. Към края на 2016 г., по Стратегическа цел 3 са отчетени общо 50 изпълнени
проекта/дейности на обща стойност 48 161 320 лв.
Анализът на резултатите показва 38,46% техническо изпълнение, като процентите са близки и за двата приоритета в рамките на
целта: Приоритет 1 "Развитие на транспортната инфраструктура, интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на селищната
мрежа" – 38,40% и Приоритет 2 "Разширяване на териториалното сътрудничество" – 40%. Тук е редно да се отбележи, че процентът на
изпълнение на Приоритет 1 е формиран от изпълнението на 48 проекта/дейности спрямо първоначално заложени общо 125, а за
Приоритет 2 от само 2 изпълнени проекта от общо 5 планирани.
Сравнението на общо инвестираните средства за изпълнението на тази стратегическа цел от ОПР към 2016 г. спрямо
първоначално заложените през 2014 г. показва близо 13% финансово изпълнение на плана. Въпреки че изпълнението на целта е под
50% и процентът на финансово изпълнение е сравнително нисък, напредъкът по изпълнение на стратегическата цел може да бъде
определено като успешно, предвид че тук са отчетени като изпълнени едни от най-значимите проекти по отношение на
инфраструктурното развитие на общината, в т.ч. проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе", проект
"Благоустрояване и достъпна градска среда на централната градска зона - участък от ул. "Александровска", площад "Батенберг" и
прилежащите пространства", проект "Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор
№9" и др. Влияние върху процента на техническо и финансово изпълнение оказва и фактът, че в рамките на тази специфична цел са
включени основната част от предвидените общо 147 проекта в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на
гр. Русе – 60 проекта, в обхвата на 3-те зони за въздействие и допълнителни 87 проекта – 71 проекта в гр. Русе извън зоните за
въздействие и 16 проекта в останалите населени места в рамките на общинската територия. За финансирането на проектите от ИПГВР
Община Русе има одобрена Инвестиционна програма, включваща индикативен списък с 5 основни и 3 резервни проекта на обща
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стойност 56 676 890,56 лв., които следва да бъдат реализирани с финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
до края на настоящия програмен период.
В обобщение, може да се посочи, че е постигната сравнително ниска степен на изпълнение на стратегическата цел – 38,46% и
съответно много висока степен на ефикасност, предвид че изразходеният финансов ресурс за реализацията на отчетените
проекти/дейности в рамките на стратегическата цел възлиза на 12,97% от първоначално предвидения за това бюджет.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4
Опазване на околната среда, превенция на риска и енергийна ефективност
Приоритет 4.1: Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна околна среда и ефективно използване на
ресурсите
Специфична цел 4.1.1: Екологосъобразно управление на водните ресурси
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Ремонт и изграждане на водоснабдителна и канализационна инфраструктура на територията на Община Русе - През 2014 г. е
изпълнено следното:







Изграден е водопровод по ул. "Александровска" L=794 м D=160 мм.
Ремонтирани и подменени водопроводи от Ф75 – Ф315 мм с обща дължина L=1 813 м – град Русе
Извършен ремонт на улични канали в гр. Русе
Извършени са ремонти на сгради в гр. Русе
Извършен е ремонт на МТБ ВиК – Русе
Възстановени са асфалтови настилки след ВиК аварии в гр. Русе

През 2015 г. е отчетено:
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Извършен е ремонт на водопровод АЦ ф 100 мм с ПЕВП ф 110/10 в Западен парк хижа Приста – L = 2340 м
Извършен е ремонт на захранващ водопровод на отклонение от магистрален водопровод за гр. Мартен и с. Сандрово с дължина
1 568м.;
Ремонтирани и подменени водопроводи с обща дължина – 6 310 метра
Извършен е ремонт на помпени станции, резервоари, ВНК, преливници и др. на територията на Община Русе
Извършен е строителен надзор на ул. "Александровска"
Извършен е геодезически мониторинг на деформациите на стради на градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) –
Русе
През 2016 г. е извършена подмяна на сградно водопроводно отклонение (СВО) на средношколско общежитие.

Неизпълнени дейности
 Реализиране на проект "Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване качеството на живот в
кварталите Средна кула и Долапите на гр. Русе"
 Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПОСВ/ в гр. Мартен
 Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Николово
 Изграждане на зона за управление на потреблението с цел подобряване на водоснабдяването в с. Николово и Лесопарк "Липник"
(подмяна на водопроводната мрежа)
 Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Тетово
 Реконструкция на водопроводна мрежа с. Тетово
 Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Просена
 Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Сандрово
 Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Ястребово
 Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Хотанца
 Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Ново село
 Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Семерджиево
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Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Червена вода
Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Долно Абланово
Канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, с. Басарбово
Изграждане на Кула - водоем за допълнително водоснабдяване на Индустриалния парк
Разработване и реализиране на работен проект за канализация на с. Сандрово
Специфична цел 4.1.2: Екологосъобразно управление на отпадъците

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни
отпадъци, опасни отпадъци и др. - През 2014 г. със Заповед №РД-01-2003/07.07.2014 г. на Кмета на Община Русе е определена
площадка на терена на Регионално депо - Русе за безвъзмездно предаване на генерирани от домакинствата на Община Русе обемни
отпадъци.

Организиране

на разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и изграждане на площадка за третиране

(компостиране или анаеробно разграждане) - През 2016 г. е подготвен идеен проект за изграждане на компостираща инсталация.
След извършването на финансов анализ и прецизиране на капацитета на инсталацията се очаква да бъде стартирано изграждането ѝ.
Проектното предложение за анаеробна инсталация ще бъде подготвено през 2017 г.

Изграждане на инсталация (съоръжение) за сепариране на битови отпадъци - В изпълнение на тази мярка през 2014 г. е отчетено,
че е реализиран първи етап - изграден трансформаторен пост и захранващ кабел, и че се преработва техническият инвестиционен
проект. През 2016 г. е отчетено, че съгласно Договор №1401/03.05.2016 г. за учредяване право на строеж върху общинска земя,
сключен между Община Русе и "Топлофикация Русе" АД, ЕИК 117005106, въз основа на Решение № 120, на Общински съвет – Русе,
прието с Протокол № 6/ 25.02.2016 г. в дванадесет месечен срок от сключване на договора, търговското дружество – суперфициар
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следва да изгради Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им с разгъната
застроена площ от 5 604 кв. м.

Рекултивация на Клетка I за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе - През 2014 г. е отчетено, че са
сключени договори за извършване на СМР, строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор. На 28.08.2014 г. е подписан
Протокол обр. 2 и стартират дейностите по рекултивация на клетката. През 2016 г. е отчетено, че рекултивацията на Клетка 1 на
Регионално депо - Русе е изпълнена. Поставени са всички технически съоръжения и всички слоеве, пръст, льос, хумус и фракции от
чакъл; изградена е газоотвеждащата система от тръби и кладенци към тях, монтирана е инсталация за високотемпературно изгаряне
на сметищния газ, извършени са дейностите по биологичната рекултивация и предстои Държавна приемателна комисия.

Реализиране на проект "Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе"- През 2014 г.
са сключени договори за извършване на СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол. Сключен е договор с Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране реализацията на проекта. Съгласно сключен
договор с предмет "строителство на проект "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на
територията на Община Русе" срокът за изпълнение на строителството е: за техническа рекултивация – 24 месеца от датата на
откриване на строителната площадка и за биологична рекултивация – 3 години от датата на откриване на строителната площадка. За
обекта е подписан Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа от 23.11.2016 г. за I етап – техническа
рекултивация. През есента на 2016 г. са положени тревни смески, храстовидна и дървесна растителност. Ландшафтното оформление
е разпределено за 6 месеца изпълнение на дейностите по проект и 3 години за поддръжка.

Изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъците - На 14.04.2014 г. е открита мобилна инсталация за
оползотворяване на строителни отпадъци. Експлоатацията на инсталацията допринася за постигане на целите за материално
оползотворяване на строителните отпадъци и намаляване на дела на депонираните строителни отпадъци.

Неизпълнени дейности
Няма неизпълнени дейности в рамките на специфичната цел.
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Специфична цел 4.1.3: Опазване на околната среда и превенция на риска
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Изграждане на бетонно корито на река Русенски Лом в участъка през град Русе - 3,2 километра - През 2014 г. МРРБ провежда
процедура по изработване на идеен проект за корекция на р. Русенски Лом, който да е съобразен с европейските екологични норми.
Избран е изпълнител и са изработени два варианта, които са предложени на Експертен съвет, включващ представители от различни
сфери по техническата инфраструктура. В резултат е избран един от предложените два варианта.

Създаване на интегриран оперативен център за мониторинг управление и превенция на кризи, бедствия и аварии - Проектът се
изпълнява от Русенски университет "Ангел Кънчев" като целта е да подобри информираността относно опазването и управлението на
околната среда; да се разпространява знание относно околната среда чрез средствата за специализация и инструктаж, организации с
влияние върху околната среда и други инвеститори; изграждане на 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 - През 2016 г. съвместно с
Община Гюргево е подадено проектно предложение "Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията
по река Дунав" по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Изграждане на Регионален център за Долен Дунав за интегрирано управление на риска и територията в ПГ по ЖП Транспорт –
През 2016 г. 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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Неизпълнени дейности
 Разработване на Методика за поддържане и проверка данни и наблюдение на промените в околната среда
 Изготвяне на технически карти за наблюдение на промените в околната среда
 Предприемане на действия за справяне с основните причини за загубата на биоразнообразие и намаляване на прекия натиск
върху биоразнообразието
 Референтна база данни и съпътстваща инфраструктура за услуги за региона на Долен Дунав и Община Русе
 Внедряване на системи за EE в ІІ РС "Пожарна безопасност и защита на населението"
 Създаване на Регионален център за интегрирано управление на риска и територията
 Създаване на регионална система за управление на територията, за наблюдение и превенция на риска от природни бедствия
 Възстановяване на гори според изискванията на Лесоустройствения план 2011-2021г.
 Рехабилитация на кейовата стена в района на пристанище "Пристис"
 Изграждане на втори ред предпазни диги в гр. Русе - кв. "Средна кула", "Долапи" и с. Басарбово
 Изграждане на бетонно корито на отводнителния канал през с. Николово
Приоритет 4.2: Развитие на икономика с ниска енергийна интензивност за постигане на устойчив и интелигентен растеж
Специфична цел 4.2.1: Въвеждане на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии и повишаване на енергийната
ефективност
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд - Извършени са енергийни обследвания на 5 сгради по
договори с гарантиран резултат (ДГР).В изпълнение на Решение на Общински съвет – Русе №1134 по Протокол №41/11.09.2014г.
Община Русе се включва в пилотната фаза на проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги,
предлагани от ESCO компании, за публичния сектор". Безвъзмездно са извършени енергийни обследвания на 5 сгради общинска
собственост, както следва:
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Спортен комплекс "Дунав", адрес: гр. Русе, ул. "Околчица" №6;
Детска ясла №8, адрес: гр. Русе, ул. "Неофит Рилски" № 68;
Детска ясла №15, адрес: гр. Русе, ул. "Околчица" №4;
Детска ясла №16, адрес: гр. Русе, ул. "Неофит Рилски" №2-А;
Детска градина "Слънце", адрес: гр. Русе, ул. "Шейново" №14.

Извършени са обследвания за доказване на реализираните икономии от въведени енергоспестяващи мерки на 7 училища (ОУ "Никола
Обретенов", ОУ "Любен Каравелов", СОУПНЕ "Фридрих Шилер", СОУЕЕ "Константин Кирил Философ", ОУ "Тома Кърджиев", ОУ "Братя
Миладинови" и ОУ "Олимпи Панов"), както и обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни
характеристики на сгради в експлоатация за сградите на Общежитие за средношколци, намираща се на бул. "Липник" № 117, гр. Русе
и Общински детски център за култура и изкуство – Русе, намираща се на ул. "Околчица" № 9, гр. Русе.
Извършено е и обследване за енергийна ефективност на сградата Община Русе на пл. "Свобода" №6.
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:












Детска ясла №4 – гр. Русе, ул. "Муткурова" №98;
Детска ясла №5 – гр. Русе, ул. "Петър Стрелковски" №1;
Детска ясла №9 – гр. Русе, ул. "Ловеч" №27;
Детска ясла №12 – гр. Русе, ул. "Киев" №10;
ОДЗ "Синчец" – кв. "Средна кула", ул. "Бачо Киро" №10;
ЦДГ "Детелина" – гр. Русе, ул. "Рига" №36;
ЦДГ "Здравец" – гр. Русе, ул. "Захари Стоянов" №36;
ОДЗ "Приказен свят" – с. Николово, ул. "Мургаш" №6;
ЦДГ "Роза" – с. Ново село, ул. "Трети март" №5;
ЦДГ "Пролет" – гр. Русе, ул. "Котовск" №6,
ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Русе, ул. "Българска морава" №6;
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ОУ "Васил Априлов" – гр. Русе, бул. "Липник" №78;
ОУ "Г. С. Раковски" – с. Ново село, ул. "Трети март" №7;
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Семерджиево, ул. "Кирил и Методий" №4,
ОУ "Хр. Смирненски" – гр. Русе, кв. Долапите, ул. "Стремление" №33;
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Николово; ул. "Плиска" №1;
СОУ "В. Левски" – гр. Русе, ул. "Гео Милев" №1.

През 2016 г. са изготвени енергийни обследвания за 17-те сгради, включени в обявената през 2015 г. 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". През 2017 година сградите ще бъдат депозирани в НДЕФ за
кандидатстване за финансиране изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие - Стратегията е разработена през 2014 г. в рамките на проект "Община
Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима", в изпълнение на договор №13-13-61/07.11.2013г., осъществен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
ЕСФ.

Изграждане на общинска система за енергиен мениджмънт - През 2014 г. е сключен договор за извършване на енергиен
мениджмънт на 12 сгради общинска собственост:









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

През 2015 г. е сключен договор за прилагане на мерки по енергиен мениджмънт за постигане на икономии на енергия в следните
сгради:








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

През отоплителен сезон 2014/2015 е извършен енергиен мениджмънт на сградите, включени в предмета на договора от 2014 г., като
през 2015 г. е възложено да бъдат приложени необходимите действия по запазване на постигнатия резултат.

Газификация на сгради общинска собственост - В изпълнение на мярката през 2014 г. са изпълнени следните дейности:







Монтиран е нов газов бойлер 500 л. със серпентина и 9 KW ел. нагревател в ОДЗ "Синчец";
Извършена е газификация на База "Аврора";
Изградена е газова инсталация към ЦДГ "Радост";
Извършен е ремонт на отоплителна инсталация, доставка и монтаж на нов газов котел в ЦДГ "Радост";
Извършен е ремонт на газ-сигнализаторна инсталация в ОДЗ "Снежанка";
Изградена е вътрешна газова инсталация в обект Социална услуга "Кризисен център – гр. Русе", ул. "Др. Цанков" №17.
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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 общинска собственост - През 2014 г. е извършено обследване за установяване на
техническите характеристики на сградата на Община Русе на пл. "Свобода" №6. През 2015 г. са паспортизирани 51 обекта – общинска
собственост, в т.ч. детски площадки, спортни игрища, детски градини, читалища, училища, обекти и елементи на транспортната
инфраструктура и др.

Рехабилитация, модернизация и разширяване на системата за улично осветление на Община Русе и въвеждане на система за
интелигентно управление на осветлението - Изпълнени са обекти в различни части на гр. Русе – около бл. "Тодор Койнов", бл. "Ловеч",
бл. "Изола планина", бл. "Мермер камък", бл. 2 в кв. "Дружба-1", бл. 3 в кв. "Дружба-1", бл. 114 на ул. "Д. Корсаков", бл. "Сметана",
бл. "Маргарита", бл. "Таня", бл. "В. Коларов" и по ул. "Юндола", ул. "Бели хризантеми", ул. "Хан Аспарух" – градина, в части на "кв.
Мальовица", кв. "Възраждане" и детска площадка на ул. "Алея Освобождение". Извършен е текущ ремонт и рехабилитация на улично
осветление по бул. "България".

 Извършване на енергийно обследване на системата за улично осветление на Община Русе

- През 2016 г. Община Русе

предприема действия за обследване за енергийната ефективност на външното изкуствено осветление, което е първият етап в
цялостното модернизиране на уличното осветление в град Русе и малките населени места на територията на общината. Енергийното
обследване е необходимо във връзка с предстоящо депозиране на заявление за интерес пред НДЕФ и последващо разработване на
инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на системите за улично осветление на територията на община Русе, като за
дейностите се предвижда да се осигури финансиране от НДЕФ.

Неизпълнени дейности


Разработване на предпроектно проучване за изграждане на демонстрационно селище с неутрални въглеродни емисии
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Специфична цел 4.2.2: Намаляване на въглеродните емисии в атмосферата и насърчаване използването и
оползотворяване на местния потенциал на ВЕИ
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г.

През 2016 г. Община Русе е включена в международен консорциум за изпълнението на проект "CIVITAS ECCENTRIC "Иновативни
решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските
центрове", финансиран по Програмата на ЕС "Хоризонт 2020". В рамките на проекта, който се реализира в партньорство между 29
публични и частни организации от 5 европейски града (Мадрид – Испания (водещ партньор), Мюнхен – Германия, Русе – България,
Стокхолм – Швеция и Турку – Финландия), в гр. Русе ще бъдат реализирани редица мерки, допринасящи за намаляване на трафика в
града, съответно за редуциране на въглеродните емисии в атмосферата и електромобилност, между които: внедряване на система
"Park & Ride" за стимулиране използването услугите на ОГТ; разработване на мобилно приложение за покупка и валидиране на билети
за градски транспорт; проектиране и изграждане на сигурни пешеходни пътеки и тротоари за стимулиране на пешеходното и
велосипедно придвижване; актуализиране на общинската транспортна схема, въвеждане на нощна линия на ОГТ и др.
Неизпълнени дейности
 Разработване на мастерплан за градска електромобилност
 Инсталиране на зарядни станции за електромобили
Изводи за напредъка по изпълнението на Стратегическа цел 4:
Стратегическа цел 4 е насочена към развитието на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, която използва поефективно 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; обществен транспорт; комунални услуги.
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Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 4 са отчетени 19 изпълнени от общо 50 проекта/дейности по два приоритета. За периода,
подлежащ на междинна оценка, се наблюдава добро равнище на ефективност на заложените в ОПР цели. Реализирани са значими
проекти като ремонт и изграждане на водоснабдителна и канализационна инфраструктура на територията на Община Русе; извършване
на енергийно обследване на общински сграден фонд и на системата за улично осветление, изграждане на общинска система за енергиен
мениджмънт и др.
През следващите години до края на действие на настоящия ОПР би следвало да има напредък по изпълнението на
проектите/дейностите, попадащи в Приоритет 1 "Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна околна среда и
ефективно използване на ресурсите". Тук става дума за скъпоструващи проекти, чието изпълнение изисква повече време и мобилизация
на ресурси.
Три нови стратегически документа, кореспондиращи със Стратегическа цел 4, са приети от 2014 г. насам: План за енергийна
ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г., Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Русе за периода 2014 - 2024 г., както и Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода
2014 - 2020 г.
В Програмата за изпълнение на ОПР за тази стратегическа цел са заложени общо 50 проекта/дейности, за реализацията на които
са предвидени инвестиции на обща стойност 510 894 381 лв. Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 4 са отчетени общо 19 изпълнени
проекти/дейности на обща стойност 15 288 028 лв.
Анализът на резултатите показва 38% техническо изпълнение, като се наблюдава дисбаланс в съответните проценти за двата
приоритета в рамките на целта: за Приоритет 1 "Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна околна среда и
ефективно използване на ресурсите" е отчетено 28,21% техническо изпълнение, а за Приоритет 2 "Развитие на икономика с ниска
енергийна интензивност за постигане на устойчив и интелигентен растеж" са постигнати 72,73%. По-ниският процент на изпълнение на
Приоритет 1 се дължи основно на по-големия брой първоначално планирани проекти/дейности (39), спрямо Приоритет 2 (11).
Сравнението на общо инвестираните средства за изпълнението на тази стратегическа цел от ОПР към 2016 г. спрямо
първоначално заложените през 2014 г. показва 3% финансово изпълнение на плана. Този нисък процент на финансово изпълнение
може да бъде обяснен от една страна с това, че проектите/дейностите, включени за реализация в рамките на стратегическата цел, са
предимно инфраструктурни мерки, предполагащи значителни инвестиции, и от друга страна, с факта, че необходимите за това средства
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не са налични в бюджета на Община Русе и се търсят и осигуряват основно чрез кандидатстване с проекти за получаването на
безвъзмездна финансова помощ по програми, финансирани от ЕС и други източници. Както е известно, процесът по кандидатстване,
одобрение, изпълнение и отчитане на тези проекти е сложен и изключително дълъг, т.е. той по презумпция обхваща един дългосрочен
период на отчитане. По отделни дейности се констатират значителни разминавания между първоначално заложените средства и реално
отчетените през годините, както и пропуски при отразяването на инвестициите за тяхната реализация.
В обобщение, може да се посочи, че е постигната сравнително ниска степен на изпълнение на стратегическата цел – 38%, но в
същото време много висока степен на ефикасност, предвид че изразходеният финансов ресурс за реализацията на отчетените
проекти/дейности в рамките на стратегическата цел възлиза само на 3% от първоначално предвидения за това бюджет.
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ
Измерването на ефективността и ефикасността е сред основните задачи, с които трябва да се справи Междинната оценка на
Общинския план за развитие. Отношението на постигнатия резултат спрямо заложената цел показва коефициент на ефективност.
Ефективността е насочена към осъществяването на правилните дейности и не отчита количеството ресурси, необходими за тяхното
изпълнение. За да бъдат оценени като ефективни, действията на компетентните институции, ангажирани с изпълнението на плана,
следва да допринасят за постигането в голяма степен на целта. Разходите за постигането на целта са предмет на ефикасността, която
отчита вложените ресурси спрямо отчетения накрая ефект.
Стратегическата рамка на ОПР на Община Русе за периода 2014-2020 г. очертава връзката между прилагането на конкретни мерки
в контекста на изпълнение на идентифицираните специфични цели и приоритети за постигане на четирите стратегически цели. Оценката
на ефективността се извършва посредством разработена в рамките на ОПР система от индикатори за наблюдение и оценка. Обобщена
информация относно съвкупността от индикатори не е налична в Годишните доклади за наблюдението изпълнението на ОПР. Тези
доклади съдържат данни относно напредъка по изпълнението на целите чрез реализацията на заложените мерки, както и за
разходваните за това средства. В тези документи и приложенията към тях, свързани с наблюдението и оценката на плана, не е посочен
напредъкът по изпълнението на заложените цели по индикатори. За целта на изготвянето на настоящата Междинна оценка и по-точно
отчитане на напредъка по изпълнение на стратегическите цели на ОПР беше събрана обобщена информация за периода 2014-2016 г. за
постигнатите резултати съгласно приетата система от индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на Община
Русе за периода 2014-2020 г. (вж. Приложение 1). Посочените в списъка от индикатори стойности са получени от Националния
статистически институт, Дирекция "Регионална служба по заетостта", както и от съответните дирекции и звена към Община Русе, имащи
отношение към събирането и отчитането на информация по съответните индикатори. Общият извод, който може да бъде направен на
база на събраните данни е, че за трите разглеждани години е постигнат значителен напредък по изпълнението на всички стратегически
цели на ОПР.
С оглед на анализите за постигнат напредък по отделните специфични цели на ОПР може да се заключи, че през първите три
години от периода на изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе, т.е. 2014-2016 г., е регистрирана 50% ефективност,

105

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

което се равнява на 226 бр. изпълнени дейности/проекти от общо 452 бр. първоначално заложени в ОПР. Необходимо е да се подчертае,
че отчетният период се състои от 3 от общо 7 години, което означава, че наблюдаваният напредък е много добър.
Ефикасността следи за отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи и се свързва с икономичността на
предприетите действия. Чрез изследване на ефикасността трябва да се даде отговор, дали дейностите/проектите за изпълнение на
специфичните цели и приоритетите се изпълняват икономично и целесъобразно.
За извършване на оценка на ефикасността на използваните ресурси в процеса на изпълнение на ОПР за периода 2014-2020 г. се
прави съпоставка и сравнителен анализ на заложените в Индикативната финансова таблица на ОПР стойности и реално отчетените
разходи и инвестиции. Оценката на ефикасността може да се тълкува като оценка на направените разходи в периода на действие на
плана. Необходимо е да се подчертае наличното ограничение, че за целите на Междинната оценка ефикасността се измерва единствено
и само с оглед на разходените финансови средства, без да може да се направи реален анализ на ефикасността на вложените човешки и
други ресурси.
При условие, че ефикасността се разглежда като отношение на вложените средства спрямо изпълнението на заложените
проекти/дейности, могат се формулират следните изводи за четирите стратегически цели на ОПР на Община Русе за периода 20142020 г.


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" –
Данните за инвестираните средства за реализацията на заложените проекти/дейности по стратегическата цел показват, че е
постигната много висока степен на ефикасност, тъй като за изпълнението на над 63% от проектите/дейностите са изразходени
18,72% от първоначално заложените финансови средства.

Таблица 3: Техническо и финансово изпълнение на Стратегическа цел 1 за периода 2014-2016 г.

Приоритет

Общо заложени
проекти/дейности
(бр.)

Отчетени
проекти/дейности
към 2016 г. (бр.)

Приоритет 1

16

10

Техническо
изпълнение (%)
62,50

Инвестиционен
план (лв.)
2 144 760

Инвестирани
средства към
2016 г. (лв.)
2 144 760

Финансово
изпълнение (%)
42,18
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Приоритет 2

12

4

33,33

459 980

459 980

0,57

Приоритет 3

21

80,95

5 154 281

31 154 281

5,42

ОБЩО

49

17
31

63,27

33 759 021

33 759 021

18,72



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" – Данните за инвестираните средства
за реализацията на заложените проекти/дейности по стратегическата цел показват, че е постигната висока степен на ефикасност,
тъй като за изпълнението на над 56% от проектите/дейностите са изразходени малко над 24% от първоначално заложените
финансови средства.

Таблица 4: Техническо и финансово изпълнение на Стратегическа цел 2 за периода 2014-2016 г.

Приоритет

Общо заложени
проекти/дейности
(бр.)

Отчетени
проекти/дейности
към 2016 г. (бр.)

Приоритет 1

194

108

55,67

277 198 843

88 808 101

32,04

Приоритет 2

29

18

62,07

99 707 000

3 040 222

3,05

223

126

56,50

376 905 843

91 848 323

24,37

ОБЩО



Техническо
изпълнение (%)

Инвестиционен
план (лв.)

Инвестирани
средства към
2016 г. (лв.)

Финансово
изпълнение (%)

Стратегическа цел 3 "Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в регионален, национален и международен
план" – Данните за инвестираните средства за реализацията на заложените проекти/дейности по стратегическата цел показват,
че е постигната висока степен на ефикасност, тъй като за изпълнението на близо 40% от проектите/дейностите са изразходени
около 13% от първоначално заложените финансови средства.
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Таблица 5: Техническо и финансово изпълнение на Стратегическа цел 3 за периода 2014-2016 г.

Приоритет

Общо заложени
проекти/дейности
(бр.)

Отчетени
проекти/дейности
към 2016 г. (бр.)

Приоритет 1

125

48

38,40

352 857 458

35 067 098

9,94

Приоритет 2

5

2

40,00

18 532 672

13 094 223

70,65

130

50

38,46

371 390 130

48 161 320

12,97

ОБЩО



Техническо
изпълнение (%)

Инвестиционен
план (лв.)

Инвестирани
средства към
2016 г. (лв.)

Финансово
изпълнение (%)

Стратегическа цел 4 "Опазване на околната среда, превенция на риска и енергийна ефективност" – Данните за инвестираните
средства за реализацията на заложените проекти/дейности по стратегическата цел показват, че е постигната много висока степен
на ефикасност, тъй като за изпълнението на 38% от проектите/дейностите са изразходени едва 3% от първоначално заложените
финансови средства.

Таблица 6: Техническо и финансово изпълнение на Стратегическа цел 4 за периода 2014-2016 г.

Приоритет

Общо заложени
проекти/дейности
(бр.)

Отчетени
проекти/дейности
към 2016 г. (бр.)

Техническо
изпълнение (%)

Инвестиционен
план (лв.)

Инвестирани
средства към 2016
г. (лв.)

Финансово
изпълнение (%)

Приоритет 1

39

11

28,21

474 274 381

14 739 530

3,11

Приоритет 2

11

8

72,73

36 620 000

548 498

1,50

ОБЩО

50

19

38,00

510 894 381

15 288 028

2,99

В обобщение на гореизложеното може да бъде направено заключение, че към края на 2016 г. – средата на действие на Общински
план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г., е постигнато много добро ниво на ефективност, предвид че са отчетени като
изпълнени 50% от заложените проекти/дейности, включени в Програмата за неговото изпълнение. В същото време, на база на
отчетените данни в годишните доклади за наблюдение изпълнението на плана по отношение на финансовото изпълнение, се констатира
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и много високо ниво на ефикасност, като за изпълнението на общо 226 от 452 проекта са изразходени 189 056 693 лв., или малко над
13% от първоначално предвидените за това средства.
Таблица 7: Техническо изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014-2016 г.

Стратегическа цел

Общо заложени
проекти/дейност
и (бр.)

Отчетени
проекти/дейност
и към 2016 г. (бр.)

Стратегическа цел 1

49

31

63,27

180 371 585

33 759 021

18,72

Стратегическа цел 2

223

126

56,50

376 905 843

91 848 323

24,37

Стратегическа цел 3

130

50

38,46

371 390 130

48 161 320

12,97

Стратегическа цел 4

50

19

38,00

510 894 381

15 288 028

2,99

452

226

50,00

1 439 561 939

189 056 693

13,13

ОБЩО

Техническо
изпълнение (%)

Инвестиционен
план (лв.)

Инвестирани
средства към
2016 г. (лв.)

Финансово
изпълнение (%)
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
Целта на Междинната оценка на ОПР на Община Русе е да формулира конкретни
изводи по отношение на изпълнението през първите три години от периода на действие
и да отправи препоръки, насочени към оставащия период до 2020 г. Анализът на
първоначалните резултати от изпълнението на плана посочи промени в някои основни
икономически показатели, настъпили в резултат на изпълнението на плана. Анализът на
степента на постигане на отделните цели послужи като основа за анализ и оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси. С оглед на всички направени
анализи, могат да бъдат формулирани няколко изводи и препоръки, които да
допринесат за подобряване на провежданите местни политики и да гарантират
успешното изпълнение на ОПР на Община Русе до края на 2020 г.
Изводи


Най-висок процент на техническо изпълнение е постигнат по 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" – 63,27%. Сред
включените в нея три приоритета най-голям брой проекти/дейности са отчетени
по Приоритет 3 "Насърчаване на туризма като ключов сектор за икономическото
и социално развитие на региона" – 80,95% техническо изпълнениe. Този
приоритет се отличава и с висока ефикасност (18,72% финансово изпълнение).
Необходимо е обаче да се отбележи, че броят на заложените към Стратегическа
цел 1 проекти/дейности е най-малък, в сравнение с останалите стратегически
цели (общо 49).



Изключително голям напредък е постигнат и по 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", която се характеризира с 55,50% техническо изпълнение и
със 126отчетени при 223 заложени проекти/дейности. Прави впечатление, че
показателите са с еднакво добри стойности по отношение на двата
принадлежащи към стратегическата цел приоритети. Изключително висока
ефикасност се наблюдава по отношение на Приоритет 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" – 62,07% техническо
изпълнение при 3,05% финансово изпълнение.
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Много близо до 40% е техническото изпълнение на Стратегическа цел 3
"Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в регионален,
национален и международен план" (отчетени 50 от общо 130 проекти/дейности)
и Стратегическа цел 4 "Опазване на околната среда, превенция на риска и
енергийна ефективност" (отчетени 19 от общо 50 проекти/дейности).



Приоритет 2 "Развитие на икономика с ниска енергийна интензивност за
постигане на устойчив и интелигентен растеж" към Стратегическа цел 4 е
постигнал 72,73% техническо изпълнение при 1,50% финансово изпълнение,
което го нарежда на челни позиции по ефективност и ефикасност.



По-ниският процент на техническо и финансово изпълнение на Стратегически
цели 3 и 4 в сравнение със Стратегически цели 1 и 2 се дължи на факта, че 3 и 4
обхващат предимно мащабно и високобюджетни инфраструктурни проекти,
чиято реализация изисква повече време и чиито резултати следва да се отчетат в
рамките на по-дълъг времеви хоризонт от подлежащия на Междинна оценка.
Освен това, разглежданите проекти/дейности предполагат значителни
инвестиции, които трябва да бъдат привлечени от различни източници на
финансиране.



С най-голям процент на финансово изпълнение се характеризира 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" – 24,37%. Този резултат се дължи
основно на Приоритет 1 "Подобряване на достъпа до образователни, здравни и
социални услуги и развитие на спорта и младежките дейности" (32,04%
финансово изпълнение). Стратегическа цел 2 фокусира и най-голям брой
заложени дейности/проекти – близо ½ от всички предвидени в ОПР.



С най-нисък процент на финансово изпълнение е Стратегическа цел 4 "Опазване
на околната среда, превенция на риска и енергийна ефективност" – 2,99%.
Ниските стойности на финансово изпълнение могат да бъдат обяснени с това, че
става дума за инфраструктурни дейности/проекти, които зависят от
мобилизирането на значителен финансов ресурс, предимно по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Необходимите средства се
търсят чрез кандидатстване с проекти за получаване на безвъзмездна финансова
помощ. По отделни дейности се констатират значителни разминавания между
първоначално заложените средства и реално отчетените през годините, както и
пропуски при отразяването на инвестициите за тяхната реализация.
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Наблюдава се значителен дисбаланс в броя на заложените проекти/дейности
между приоритетите в рамките на съответните стратегически цели. Поради факта,
че голяма част от дейностите/проектите са предвидени за реализация чрез
привличане на външни за общината финансови средства (предимно по
европейски програми) и в процеса на разработване на ОПР са заложени с
прогнозни стойности, са налице някои несъответствия между планирани и
реално разходвани средства при изпълнение на плана.



Анализът на степента на постигане на отделните цели показва, че общинската
администрация работи активно за разработване и управление на проекти,
финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Оценката
на изпълнението на ОПР за периода 2014-2016 г. сочи, че голяма част от найзначимите за общината проекти са реализирани тъкмо благодарение на
привлечено финансиране от ЕС и други донорски програми, след процес на
кандидатстване.



В периода на отчитане се наблюдават някои слабости по отношение на
прилагането на разработената като част от ОПР система за наблюдение и оценка,
особено що се отнася до редовното събиране и обобщаване на информация,
отнасяща се до системата от индикатори за наблюдение. В процеса на събиране
на актуална информация за напредъка по изпълнение на стратегическите цели на
ОПР се установява, че част от индикаторите са недостатъчно прецизно
формулирани или са изгубили своята актуалност и следва да бъдат адаптирани
към новата ситуация, което възпрепятства предоставянето на точни данни,
например:
o Индикатор: "Нови инвеститори в общината" – не става ясно на какви критерии
трябва да отговаря съответният инвеститор, за да бъде включен при
отчитането на напредъка;
o Индикатор: "Реализирани годишни приходи от нощувки" – посочената базова
стойност се разминава с официалните статистически данни, което води и до
некоректно формулирана индикативна целева стойност към 2020 г.
o Индикатор: "Дял от населението, облагодетелствано от подобрени
транспортни услуги" – индикаторът следва да бъде променен, тъй като не
става ясно как се определя броят на населението, което се ползва от
подобрени транспортни услуги и няма ефективен механизъм за неговото
определяне.
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За някои от индикаторите не може да бъде проследено как са образувани
базовите стойности, например: "Размер на привлечените средства за ремонт
и/или реконструкция на лечебни здравни заведения (вкл. обособяване на части
от тях за рехабилитационни цели и за долекуване)"; "Размер на инвестициите от
публични средства за ремонт и/или реконструкция социални заведения"; "Дял от
населението, облагодетелствано от подобрени транспортни услуги"; "Стойност
на инвестиции за превенция на риска" и др.



Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачността при
вземане на решения са взаимосвързани и основни демократични принципи, от
съществено значение за постигане на добро управление и устойчивото развитие.
За постигане на качествен и пълноценен процес на стратегическо планиране и
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие от изключителна важност
е включването на гражданското общество на всички нива и етапи – планиране,
изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите, което гарантира прозрачност,
компетентност, ефективност и реалистичност на ОПР. Действията на Община Русе
по осигуряването на информация и публичност следва да бъдат откроени като
особено активни: организират се множество публични обсъждания и
консултации със заинтересовани страни, публикува се редовно информация на
Интернет страницата на общината, поддържа се публичност чрез изпращане на
информация до средствата за масово осведомяване и др.

Препоръки
Като резултат от извършената Междинна оценка на ОПР на Община Русе за
периода 2014-2020 г. се отправя обща препоръка за актуализация на стратегическия
документ за оставащия период на действие (2017-2020 г.). Правилникът за прилагане
на закона за регионално развитие (ППЗРР) допуска пет обстоятелства, налагащи
актуализация на документа: при съществени промени в икономическите и социалните
условия в Общината, при актуализиране на Областната стратегия за развитие на Област
Русе, в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС, при съществени промени в секторни стратегии и програми,
влияещи върху изпълнението на Общинския план за развитие, както и на основата на
резултатите от Междинната или Последващата оценка. Въз основа на направените погоре анализи и оценка са формулирани следните препоръки:


Актуализиране на Аналитичната част на ОПР, с оглед на настъпилите промени в
социално-икономическата ситуация в общината
През първите три години от изпълнението на ОПР са настъпили промени в
състоянието на секторите, влизащи в обхвата на стратегическия документ.
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Анализът следва да се допълни с актуална информация и статистически данни,
отнасящи се до периода 2014-2016 г. и получени от надеждни източници като
Националния статистически институт, Дирекция "Регионална служба по
заетостта", както и Институт за пазарна икономика и др. Актуализираният анализ
на ситуацията ще подпомогне вземането на решения за адаптация в
провежданите на територията на Община Русе местни политики.


Актуализиране на Програмата за изпълнение на ОПР, с оглед на настъпилите в
периода 2014-2016 г. промени
За постигане на оптимални резултати при техническото и финансово изпълнение
на плана до края на 2020 г. следва да се актуализира Програмата за изпълнение
на ОПР. Анализът показва, че част от предварително заложените
проекти/дейности трябва да бъдат адаптирани към възникналите след 2014 г.
възможности за финансиране. Освен това, успешно приключили или в процес на
реализация са проекти/дейности, които не са намерили място в досегашния
вариант на плана, но за сметка на това съществено допринасят за постигането на
неговите цели и поради тази причина следва да бъдат отразени в отчета на
неговото изпълнение. Следва да се ревизират дейностите, свързани с
кандидатурата на Русе за "Европейска столица на културата", като се запази
възможността за вместване в широкия контекст от ползи за България като
домакин на европейската инициатива през 2019 г. При актуализирането на
Програмата за изпълнение би могло да се вземе под внимание предстоящото
през първата половина на 2018 г. Председателство на България на Съвета на
Европейския съюз.
Актуализирането на Програмата за изпълнение на ОПР трябва да кореспондира
и с всички разработени, одобрени и влезли в сила общински секторни
стратегически документи.



Актуализиране на предпоставките за разработване на ОПР и отразяване на
съществени промени в секторните политики, след приемане на нови секторни
стратегии и програми в периода 2014-2016 г., в т. ч.:
o Инвестиционната програма на Община Русе по Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014-2020 г.
o Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода
2014-2020 г.
o Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за
периода 2016-2025 г.
o План за устойчива градска мобилност на град Русе за периода 2016-2026 г.
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o Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 20142020 г.
o План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г.
o Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Русе за периода 2014-2024 г.
o Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
o План за действие на Община Русе (2015-2017) в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация (2013-2020)
o Програма за опазване на околната среда 2017-2020 г.


Актуализиране на системата от индикатори за наблюдение и оценка, с цел
идентифициране на такива, които обективно да оценяват напредъка по
изпълнението на целите
Индикаторите, използвани за проследяване изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г., както и за цялостна оценка на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането,
управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие на територията на
Община Русе следва да отразяват и оценяват пряко, обективно и коректно
изпълненото по заложените мерки в ОПР; да бъдат лесно и навременно
измерими и проверими от всички заинтересовани страни; да бъдат надеждни,
достатъчно чувствителни и прецизни с цел да регистрират всички важни
изменения при изпълнението на плана; да бъдат стандартизирани с изискванията
на Евростат и практически насочени, да позволяват информацията за тях да бъде
съпоставима и сравнима с тази в останалите общини.



Изготвяне на ефективна система за периодичното събиране и анализиране на
информация, свързана с изпълнението на ОПР
Необходимо е да бъде създадена ефективна система за периодичното събиране
и анализиране на информация, свързана с изпълнението на ОПР, като
напредъкът по поставените цели и приоритети за развитие бива отчитан спрямо
заложените физически и финансови индикатори. Систематичното и периодично
анализиране на индикаторите ще позволи от една страна да се сравни реалният
прогрес по изпълнението на плана спрямо предварително планираните
дейности, а от друга страна – да бъдат предприети навременни мерки за
предотвратяване на възможни рискове пред изпълнението на заложените
интервенции, а оттам и на стратегическата цел и приоритети на плана. При
събирането на информация по индикаторите за изпълнение на плана следва да
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бъдат използвани сигурни източници на данни, като Националния статистически
институт, Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), Агенцията по заетостта, както
и данни от други надеждни регионални и местни източници на информация.
За ефективното наблюдение и оценка е необходимо общинската администрация
да поддържа актуална база данни за проектите на Община Русе, в т.ч. проекти, в
процес на реализация, проекти, имащи проектна готовност за реализация;
проекти, в процес на подготовка.
Необходимо е за всеки индикатор да бъде определено конкретно звено от
структурата на Община Русе, което да следи за неговото изпълнение и да дава
актуална информация на определени и ясно разписани периоди от време.
Формулирането на индикаторите следва да бъде извършвано при съгласуване
със съответното отговорно звено, за да бъдат предотвратени всякакви
затруднения при събирането на информация.
Необходимо е също да се ревизират целевите стойности на индикаторите към
края на периода на действие на ОПР, поради възможни допуснати технически
грешки (индикатор: "Реализирани годишни приходи от нощувки") или твърде
завишени прогнозни стойности (индикатор "Изградена или реновирана ВиК
мрежа").


Актуализиране на Индикативната финансова таблица
Целта
на
Индикативната
финансова
таблица
е
да
обобщава
необходимите ресурси за реализация на ОПР, като се използват финансови и
физически индикатори за конкретен продукт, индикатори за резултат и
индикатори за въздействие. Финансовите и физическите индикатори отчитат
какво е изпълнението на финансирането и реализацията на конкретни продукти
за всеки от приоритетите на база на планираните ресурси в индикативната
финансова таблица. Актуализацията е необходима, предвид правилното
обобщаване на ориентировъчните финансови ресурси, необходими за
реализацията на плана.
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СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ
Таблица 8 Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
Индикатор

Мярка

Източник на информация

Период на отчитане

Базова стойност към
2011/2012г.

Целева стойност за периода 2014-2020 г.

Стойност към 2017 г.

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
Приоритет 1.1. Укрепване на институционалния капацитет за добро управление и ефективно предоставяне на електронни услуги
Повишен административен капацитет
Нови електронни услуги, предоставяни от общината

Брой служители,
преминали
обучения

Община Русе „Отдел Човешки
ресурси“

Годишно

Брой

Община Русе

2014-2020

79

600

589

0

10

2

/данни за 2012 г./

Приоритет 1.2 Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на предприятията в общината
Нови инвеститори в общината

Брой

Община Русе

2014-2020

-

10

1

Хил. евро

НСИ-ТСБ-Русе

Годишно

328 000

1 000 000

277 693

Новоразкрити работни места в съществуващи
(обновени) производствени територии и територии за
други бизнес дейности и в новосъздадени зони за
икономически растеж

Брой

НАП

Годишно

-

3 000

2 120

Реализирани нови съвместни проекти между община,
бизнес и научни институции

Брой

Община Русе

2014-2020

-

10

2

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите
предприятия с натрупване към 31.12

Приоритет 1.3 Насърчаване на туризма като ключов сектор за икономическото и социално развитие на региона
Пренощували лица, в т.ч. и чужденци

Брой

НСИ-ТСБ-Русе

Годишно

85 310

600 000

499 269

Реализирани нощувки, в т.ч. и от чужденци

Брой

НСИ-ТСБ-Русе

Годишно

114 163

830 000

804 515

Реализирани годишни приходи от нощувки

Лева

НСИ-ТСБ-Русе

Годишно

78 422.50

1 000 000

37 591 116

Възстановени, реставрирани и съвременно
експонирани паметници на културата и туристически
обекти

Брой

Община Русе „Отдел Култура“

2014-2020

10

4

2
/данни за 2012 г./

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
Приоритет 2.1 Подобряване на достъпа до образователни, здравни и социални услуги и развитие на спорта и младежките дейности
Размер на привлечените средства за ремонт и/или
реконструкция на лечебни здравни заведения (вкл.
обособяване на части от тях за рехабилитационни цели
и за долекуване)

Лева

Община Русе

2014-2020

1 000 000

5 000 000

6 700 000

Размер на инвестициите от публични средства за
ремонт и/или реконструкция социални заведения

Лева

Община Русе

2014-2020

3 000 000

8 000 000

507 841

Относителен дял на лицата, ползващи социални услуги,
от всички нуждаещи се

%

Община Русе

2014-2020

96%

90%

Относителен дял на семействата от социално уязвими
групи от населението, настанени в общински социални
жилища (от общия брой семейства, подали заявления)

%

Община Русе

2014-2020

45%

0

Лева

Община Русе

2014-2020

7 000 000

5 968 262

Стойност на привлечените средства за ремонт,
реконструкция и/или оборудване на помещения
(учебни стаи, зали, кабинети, спортни зали, плувни

77 %
/данни за 2012 г./
26,46%
/данни за 2012 г./
-

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
басейни, тоалетни и др.) на детски заведения и
училища
Относителен дял (%) на деца и ученици (от общия брой
на учениците), облагодетелствани от подобрена
образователна инфраструктура
Новоизградени, ремонтирани, реконструирани и
оборудвани спортни съоръжения

%

Община Русе

2014-2020

-

50%

39,10%

Брой и капацитет

Община Русе

2014-2020

-

10

6 спортни съоръжения
с общ капацитет над 13 300 души

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“
Културни прояви и инициативи, организирани от
общината

Брой

Община Русе „Отдел Култура“

Годишно

450

4550

5
Изградени, ремонтирани и реконструирани обекти на
културната инфраструктура

Брой

Община Русе „Отдел Култура“

Европейски партньорства и мрежи в областта на
културата

Брой

Община Русе „Отдел Култура“

1 750

18

Годишно

/за 2011-2012 г., в т.ч.
общински и държавен
сграден фонд/

/в т.ч. общински и държавен сграден
фонд/

6

2014-2020

23

54

14

400 000

115 488

1 000 000

1 157 000

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в регионален, национален и международен план
Приоритет 3.1 Развитие на транспортната инфраструктура, интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на селищната мрежа.
57 088

м2

Община Русе

Годишно

Лева

Община Русе

Годишно

Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа по
Транс-европейски транспортен коридор №9

м

Община Русе

2014-2020

0

2 316,16

2 316,16

Реновирани паркови пространства

м2

Община Русе

Годишно

6 000

50 000

6 000

2

Община Русе

Годишно

4 044

30 000

13 444

Рехабилитирана /реконструирана пътна/пътна настилка
Изразходени средства за изграждане и
рехабилититация/ реконструкция на улична мрежа в
населените места

Ремонтирани тротоари

м

/данни за 2012 г./
136 000
/данни за 2012 г./

21 (базова стойност) +
62 бр. детски площадки
Ремонтирани и новоизградени детски площадки и
фитнес площадки на открито

Брой

Община Русе

21

Годишно

150

/данни за 2012 г./

3 бр. нови детски площадки
8 бр. фитнес площадки
5 бр. спортни площадки
Общо: 99

Модернизирани и новоизградени велоалеи

Км

Община Русе

Годишно

0

28

14 км

Брой

Община Русе

2014-2020

3

7

5

0

2

0

150

53

50 000 000

915 919

Приоритет 3.2. Разширяване на териториалното сътрудничество
Проекти в сферата на териториалното сътрудничество

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 Опазване на околната среда, превенция на риска и енергийна ефективност
Приоритет 4.1 Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна околна среда и ефективно използване на ресурсите
Съоръжения за предварително третиране на отпадъци

Брой

Община Русе „Отдел Екология“

2014-2020

40
Изградена или реновирана ВиК мрежа

Км

Община Русе

Годишно

/23 водоснабдителна мрежа
и 17 канализационна мрежа/
/Данни за 2012 г./

Стойност на инвестиции за превенция на риска

Лева

Община Русе

2014-2020

695 919

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приоритет 4.2 Развитие на икономика с ниска енергийна интензивност за постигане на устойчив и интелигентен растеж
Публични сгради, въвели енергоспестяващи мерки

Брой

Община Русе

Годишно

8

100

19

Спестено количество енергия в резултат на въведени
енергоспестяващи мерки

МВтч

Община Русе;
Енергоснабдителни дружества;
НСИ

2014-2020

-

500

5 641,32

Зарядни станции за електромобили

Брой

Община Русе

Годишно

0

5

0

Брой спирки с електронна система за информация на
гражданите

Брой

Община Русе, фирми,
обслужващи публичния
транспорт на територията на
общината

Годишно

0

260

100

Дял от населението, облагодетелствано от подобрени
транспортни услуги

%

Община Русе

Годишно

-

80%

100%

5

