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ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на Община Русе 2014-2020 г. е част от общата
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие
(установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за
регионално развитие). Той е приет от Общински съвет – Русе с решение №755,
Протокол №30/17.10.2013 г. Стратегическият документ определя средносрочните цели
и приоритети за развитие, които отчитат специфичните характеристики и потенциала
на Община Русе.
С решение на Общински съвет – Русе №601, Протокол №24/20.07.2017 г., е
одобрена Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за
периода 2014-2020 г. и е дадено съгласие да бъде изготвен Актуализиран документ за
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.,
съгласно направените изводи и препоръки.
Съгласно чл. 35 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, кметът на Общината организира изработването, съгласуването и
актуализирането на Общинския план за развитие. С решение на Общински съвет – Русе
№706, Протокол №28/14.12.2017 г. е одобрен Актуализиран документ за изпълнението
на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
Наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се организира
от кмета на Общината, а орган за наблюдение е Общинският съвет. То се извършва с
цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие на
територията на община Русе. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и
приоритетите за развитие, които дават отговор доколко ефективно и ефикасно е
въздействието на Плана за постигането на стратегическите цели и желаната визия;
доколко устойчиви са тези резултати и каква добавена стойност са донесли в
обществен интерес. Изпълнението се отчита чрез годишни доклади на основата на
данните от системата за наблюдение и оценка.
На основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91 от
Правилника за прилагане на ЗРР, кметът на Общината представя годишен доклад за
наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от
Общинския съвет, като срокът за изготвяне и внасяне за обсъждане и одобряване е до
31-ви март на всяка следваща година. Копие от годишните доклади за наблюдението
на изпълнението на Плана се изпраща на председателя на областния съвет за развитие
в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. Настоящият Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. е разработен на
база на действащото национално законодателство за регионално развитие.
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Годишният доклад за наблюдение на изпълнението за 2018 г. е изготвен
съгласно приетите приоритети и мерки в Актуализиран документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. и на основание
чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР. Той съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на
Община Русе за периода 2017-2020 г. въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от Община Русе с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., в т. ч.:
- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Актуализирания
документ за изпълнение на Общинския план за развитие през съответната година,
както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на Актуализирания документ за изпълнение Общинския план за развитие на Община
Русе за периода 2017-2020 г.;
- Мерките за постигане на необходимото съответствие на Актуализирания документ
за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 20172020 г. със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
- Мерки за прилагане принципа на партньорство.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ
ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2018 г.
Община Русе е основен двигател за икономическите процеси и център за
икономически растеж в региона. Според Института за пазарна икономика, тя може да
бъде определена като двигател на местната икономика, привличащ работници от
околните общини и доминиращ като регионален лидер по заетост и производство.
Заедно с общините Ветово, Две могили, Иваново и Сливо поле, Община Русе е
определена за икономически център „Русе“.
Русе поддържа устойчиви традиции в широк спектър от стопански сектори и
същевременно с това създава условия за развитие на нови отрасли, като има силно
изразен индустриален профил и добре развита промишленост. С ключово значение за
Община Русе са металургията, машиностроенето и металообработването. Голям брой
фирми оперират в сферата на спедиторските услуги, транспорта и логистиката, като
превръщат сектора в структуроопределящ за местната икономика. Текстилната и
химическата промишленост, производството на автомобилни части, заедно с
електронната и мебелната индустрии, са секторите с най-добър потенциал и условия за
формиране на клъстери.
През последните години с бързи темпове се развиват нови сектори с висока
добавена стойност за местната икономика. Предвид стратегическото географско
разположение на Община Русе и наличието на дългогодишни образователни
традиции, с отлични перспективи за растеж се отличават ИКТ-базираните и аутсорсинг
индустриите.
На територията на община Русе преобладават малки и средни фирми, които
осигуряват значителен дял от заетостта. Над 90% от всички нефинансови предприятия в
Област Русе са микропредприятия (с до 9 заети лица), а близо 84% от тях се намират в
община Русе. За сметка на това, с най-голям обем произведена продукция за
развитието на регионалната икономика допринасят средните предприятия, всяко от
които осигурява заетост средно за 106 души.
 Доходи и условия на живот
Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе продължава
да нараства и през 2016 г., достигайки 10 523 лв. при 13 206 лв. за страната. Това
нарастване е съпроводено и от стабилен ръст на заплатите в областта, които остават
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по-ниски от средните за страната. Доходите на домакинствата също нарастват през
2017 г. след като през 2016 г. отбелязаха лек спад.
Русенската икономика отчита ръст от почти 5 на сто през 2017 г., показват
обявените данни на националната статистика. Брутният вътрешен продукт /БВП/ на
областта достига 2,48 млрд. лева, което е с 4,95 повече от колкото през 2016 г. Брутната
добавена стойност /БДС/ на предприятията достига 2,151 млрд. лева, с 5,5% над
предходната година, а производителността на труда е нараснала с 6 на сто. Данните за
2018 г. още не са обработени, но предварителните очаквания са тенденцията да се
запази. Реален растеж има с отчитане на инфлацията, тъй като БВП и БДС се отчитат по
пазарни цени. За 2017 г. поскъпването е само 2,1% , така че ръстът идва най-вече от
увеличеното производство на стоки и услуги.
 Пазар на труда
Икономическата активност и заетостта нарастват и през 2017 г., като остават
малко под средните за страната нива. Безработицата намалява още и остава по-ниска
от средната за страната – 5,7% при 6,2% за страната. Сходната ситуация на пазара на
труда в областта с тази в страната се допълва и от съизмеримата образователна
структура на работната сила. През 2017 г. делът на населението на възраст 25-64 г. с
висше образование в област Русе нараства до 27,7% (при 27,8% в страната), а с основно
и по-ниско образование – намалява до 16,8% (при 17,2% в страната). Равнището на
регистрираната безработица в община Русе остава рекордно ниско като към края на м.
ноември е 3,3% и е с 2,7 процентни пункта под това за страната.
 Инвестиции
Усилията на Община Русе са насочени към осигуряване на благоприятна
инвестиционна и бизнес среда. През 2018 г. Русе оглави престижната класация на
„Файненшъл Таймс“ за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа. Градът
заема и челното 4-то място в категорията за малки европейски градове на бъдещето по
отношение на ефективността на разходите. По-широкият русенски регион е поставен
още по-напред в същата подредба – на второ място като най-перспективен малък
регион в Европа, изпреварвайки по този начин столични райони като тези на София и
Скопие. Оценката се извършва за близо 500 локации в цяла Европа, които се класират в
общо 6 категории.
Бизнес и инвестиционната активност в област Русе се повишава през последните
години. След няколкогодишен ръст, относителните разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи намаляват през 2016-та година. Същевременно
чуждестранните преки инвестиции нарастват леко и не могат да компенсират
колебливия си ръст през предходните години, оставайки двойно по-ниски от средното
ниво в страната спрямо населението.
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Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Русенско през 2016-та година са в
размер на 367,9 млн. евро като се увеличават с 29,1 млн. евро спрямо предходната
година - това показват данните на Териториално статистическо бюро - Север. През
последните 5 години чуждестранните инвестиции варират около 370 млн. евро като
пикът от 386 млн. евро бе достигнат през 2014 г. Намалява и притокът на
чуждестранните вложения за ръста на русенската икономика. Делът им като процент от
БВП на областта се повишава леко от 29,33% през 2015 г. до 30,5% през 2016 г.
Регионалната икономика все повече разчита на вътрешни ресурси и този, който
увеличава инвестициите си и осигурява ръст, е най-вече местният бизнес.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в
промишлените предприятия в областта – 312,0 млн. евро или с 9,7% повече от 2015 г. В
сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт;
складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 31,5 млн. евро
или с 12,1% под нивото на предходната година. През 2016 г. тези две дейности заедно
формират 93,4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява
спрямо 2015 с 1.7% процентни пункта. И през 2016 г. най-много преки чуждестранни
инвестиции са направени в предприятията на територията на община Русе (малко над
80%), като в сравнение с предходната година обемът им бележи ръст с 6,9%. С 1,7%
процентни пункта намалява относителният им дял в общия размер за областта спрямо
2015 г.
Докладът на Световната банка, озаглавен „Правене на бизнес в Европейския
съюз 2017: България, Унгария и Румъния“ представя Русе като образец за ефективност
при регистриране на собственост и при изпълнението на договори. Русе е единственият
град в България, в който разноските за получаване на разрешително за строеж са под
средните за ЕС. Целта на доклада на Световна банка е по-пълно описание на бизнес
средата и регулаторните условия.
 Инфраструктура
Към момента в процес на изпълнение са 20 мащабни проекта на обща стойност
над 100 млн. лева – инвестиции в градската среда, транспортната свързаност,
образователната инфраструктура, опазването на културно-историческото наследство,
както и създаването на условия за активен и здравословен начин на живот.
Обръщането на града с лице към река Дунав е десетилетна мечта на русенци,
която е на път да се сбъдне. Община Русе защити 3 проекта на стойност общо близо 26
млн. лева, които изцяло ще преобразят крайбрежната зона и ще я превърнат в любимо
място за граждани и гости, пристан за круизни кораби и хиляди туристи от цял свят. С
финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg Румъния –
България стартира рехабилитацията на кейовите стени на пътнически терминал Русе –
център, която ще доведе до подобряване на навигационните условия на три корабни
места. Отделно от това, с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще
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бъде модернизирана крайбрежната зона, която ще придобие съвременен вид с нови
зелени площи, пейки, осветление, модерни пасарелки и панорамни площадки; в много
напреднала фаза на изпълнение са и ремонтите на прилежащия на Кея панорамен бул.
„Придунавски“, както и на четирите основни улици „Славянска“, „Баба Тонка“,
„Църковна независимост“ и „Райко Даскалов“, които свързват Кея с централната
градска част. По този начин ще бъде осигурен удобен автомобилен и пешеходен
достъп, както и градски транспорт до река Дунав.
На територията на целия град текат интензивни ремонтни дейности, включващи
цялостно преасфалтиране на улици и тротоари, представляващи 1/3 от общия им
брой в града. По този начин се решават множество транспортно–комуникационни
проблеми, трупани с десетилетия. Реализацията на реконструкцията ще допринесе
съществено за подобряване безопасността на движение, както за автомобили, така и за
пешеходците. Във всеки един квартал се ремонтират основните връзки и всички
обслужващи и довеждащи улици и тротоари с генериран натоварен трафик. За целта
Община Русе изтегли дългосрочен кредит в размер на 10 млн. лева.
Отделно от това, Община Русе получи одобрение на два големи транспортни
проекта с трансгранично значение: с безвъзмездно финансиране по програмата
Interreg Румъния – България на обща стойност близо 15 млн. лева, в следващите 36
месеца ще бъдат реконструирани, рехабилитирани и модернизирани булевардите
„Липник“ и „Трети Март“ (вкл. моста при пътен възел „Сарая“), които осигуряват
транспортната свързаност по коридор №9 от TEN-T мрежата.
Приоритет в работата на Община Русе е образователната инфраструктура.
Осигурено е европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ за
ремонт на сградите на училищата „Баба Тонка”, „Христо Ботев” и детските градини
„Пинокио 1”, „Пинокио 2” и „Русалка 2”, включително изграждане на спортни
площадки, озеленяване в прилежащите дворни пространства, въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и мерки за достъпна среда.
Особено внимание се отделя и на културната и туристическата инфраструктура.
След като в предходния мандат беше модернизиран Регионалния исторически музей,
беше открита Къщата-музей „Баба Тонка“ и уникалния за България Екомузей с
аквариум, сега стартира ремонт и на емблематичния Пантеон на възрожденците. За
целта има осигурено финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество
Interreg Румъния – България в размер на над 1,8 млн. лева.
Специален фокус се поставя и върху екологичната инфраструктура. С
финансиране в рамките на ПУДООС, Община Русе реализира проект за закриване и
рекултивация на съществуващото общинско депо за отпадъци, а в момента разработва
проект по Оперативна програма „Околна среда“ за изграждане на анаеробна
инсталация за третиране на биоразградими отпадъци. По същата оперативна програма
предстои да се реализира и проект за обновяване, реконструкция и рехабилитация на
ВиК мрежата в агломерацията на Русе. На дневен ред е и темата с подобряване
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качеството на атмосферния въздух. В партньорство със Столична община, Община Русе
участва в проектен консорциум по програма Life, от която се очаква финансиране за
подмяна на отоплителни инсталации на домакинствата, както и за доставка и
инсталиране на измервателни устройства за мониторинг чистотата на атмосферния
въздух. Същите мерки ще бъдат надградени и с финансиране по Оперативна програма
„Околна среда“ по предстоящата схема за финансиране на проекти за ограничаване на
замърсяването от битовото отопление на твърдо гориво.
През последните три години Община Русе се включи активно и в Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. До средата
на 2019-а година общият брой на санираните жилищни сгради в Русе ще достигне 39,
от което ще се възползват близо 6 000 русенци.
Общината полага усилия за възраждане и поддържане на традициите на Русе
като спортен град, както и за насърчаване на масовия спорт и здравословния начин на
живот. Безспорно най-значимата инвестиция в спортната инфраструктура е
откриването на мултифункционалната зала „Арена Монбат“, благодарение на която в
периода 12-18.09.2018 г. градът домакинства най-силната група от Световното
първенство по волейбол за мъже с участието на отборите на Бразилия, Холандия,
Франция, Канада, Египет и Китай. Наред с това, през последните години бяха
ремонтирани Градският стадион, лекоатлетическата писта към него, както и залите по
борба, тенис на маса, художествена и спортна гимнастика и волейбол. Планира се също
така изграждането на модерен плувен комплекс, което ще стартира още през 2019 г.
 Администрация
Общините в областта продължават и работата си по развитие на електронното
правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”, като и при
двата показателя самооценките на администрацията се повишават през 2018-та
година. През 2017 г. нивото на територията на областта, включена в кадастралната
карта остава 13,2% при 36,6% в страната.
 Демография
Въпреки че изселването от област Русе продължава да е по-ниско от средното за
другите области и страната като цяло, слабата раждаемост в областта се отразява
неблагоприятно на демографската картина. През 2017 г. коефициентът на естествен
прираст намалява до -8,9‰ при - 6,5‰ за страната. Коефициентите на възрастова
зависимост също се влошават. Отношението на населението на 65 и повече години към
това на 0-14 г. нараства до 182% (при 148% в страната), а към това на 15-64 г. - до 36%
(при 32% в страната) през 2017 година. Русе е сред областите със сравнително висок
дял на градското население. През 2017 г. 78% от жителите на областта живеят в
градовете (при 73% за страната), което предопределя и по-високата гъстота на
населението.
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 Здравеопазване
Делът на здравноосигурените в областта остава съизмерим със средния в
страната. Лекарите в областта обаче са значително по-малко спрямо населението.
Относителният брой както на общопрактикуващите лекари, така и на специалистите е
по-нисък от средните нива за страната. Относителният брой на леглата в
многопрофилните болници също е по-ограничен, но въпреки това относителният брой
на преминалите болни за лечение и през 2017 г. е близък до средния за страната.
 Финанси
В Община Русе са създадени организация и вътрешен контрол на приходите и
разходите, чрез които се проверяват периодично звената към Общината и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, има ясно разчетени приоритети
и стриктна финансова дисциплина, заложени в управленската програма. Това
допринася за подобряване на ритмичността и срочното изпълнение на приходната и
разходната част на бюджета, с което се постига балансираното му изпълнение спрямо
планираните разходни норми; добра събираемост на собствените приходи;
целесъобразно бюджетиране и разумно изпълнение на разходната част на бюджета;
реални резултати от реализиране на инвестиционната програма и постигане на високо
качество на предлаганите услуги.
Справка от Министерство на финансите за финансовото състояние на общините
сочи, че Община Русе е сред най-добрите в страната по показателите за финансова
самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени
задължения, поети ангажименти и задължения за разходи. Русенската община се
нарежда и е сред първите пет в страната, формиращи най-голям излишък по бюджета
си.
За последните осем години първоначално одобрените бюджети на Община Русе
са били както следва:









2011 година – 82 169 215 лв.
2012 година – 79 498 421 лв.
2013 година – 85 515 814 лв.
2014 година – 103 358 318 лв.
2015 година – 97 356 613 лв.
2016 година – 102 286 889 лв.
2017 година – 124 684 755 лв.
2018 година – 134 646 845 лв.

През 2018 г. бюджетът възлиза на близо 135 млн. лева, което е сериозен ръст в
сравнение с предходните години. Община Русе получи субсидия от Централния
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бюджет с близо 7 милиона повече, дължащо се на увеличените стандарти в редица
функции сред които „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“ и „Отбрана и сигурност“.
Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, в контекста
на изпълнението на приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., продължава
изпълнението на проекти, финансирани по оперативни програми и други източници.
В зависимост от етапа на своето изпълнение през 2018 г. проектите на Община
Русе могат да се разделят на следните групи:
 Приключили проекти

Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения от
Министерството на младежта и спорта

Програма

Проект
„Ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на спортна
зала „Иван Ханджиев“
Стойност:
240 527,11 лв.

Описание
По проекта е осъществен ремонт и са приложени
енергоспестяващи мерки на спортна зала „Иван
Ханджиев“. По този начин е подобрено
състоянието на сградата и прилежащите
помещения, като това доведе и до ограничаване
на загубите на топлинна и електрическа енергия.
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Национална кампания „За чиста околна среда на ПУДООС, МОСВ
Агенция за хора с увреждания

Общо 8 реализирани проекта:
 2 кметства:
- кметство Николово;
- кметство Тетово.
 6 учебни заведения:
- ДГ „Роза“, с. Ново село,
Филиал с. Семерджиево;
- ДГ „Синчец“, кв. „Средна кула“;
- ДГ „Незабравка“, гр. Русе;
- ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе;
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.
Николово;
- ПГ по Транспорт, гр. Русе.

По проектите са реализирани различни
дейности, свързани с почистване, озеленяване и
обновяване на дворни пространства, тревни
площи и детски площадки, засаждане на
тревисти растения, изработване на беседка,
монтаж на пейки и кошчета за отпадъци.

Обща стойност:
48 245,70 лв.

„Осигуряване на възможност за
активно ползване на Спортна зала
„Дунав“ от хора с увреждания,
имащи специфични потребности при
пространственото си придвижване,
чрез осигуряване на достъпна среда“
Стойност: 59 948,42 лв.

С оглед осигуряване на достъп до сградата на
Спортна зала „Дунав“, е поставена външна
метална рампа и навес над нея. Рампата е
монтирана върху съществуващата асфалтова
настилка и частично върху външното стълбище.
Съоръженията отговарят на нормите за
безопасност и по този начин не затрудняват
достъпността и проходимостта на градската
среда. Изградени са стълбища, на които са
монтирани 2 броя наклонени подемни
платформи със задвижваща система и вътрешно
ел. захранване. В левия и десния край на
трибуните в южната част на залата за състезания
са обособени общо 14 места за зрители в
инвалидни колички. Подемните платформи са
самостоятелни
и
са
монтирани
на
съществуващите в западната част на фоайето
стълбища.

Обща стойност на приключилите проекти: 348,7 хил. лв.
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 Проекти в процес на реализация

Програма

Проект
„Техническа помощ за Община
Русе – Бенефициент по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 20142020 г.“

Описание
Проектът има за цел подпомагане на общинската
администрация в дейностите по управление и
изпълнение на Инвестиционната програма на
Община Русе, която се реализира с безвъзмездна
финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Стойност:
301 232,70 лв.
„Интегрирана система за
Проектът предвижда изграждане на пешеходна
градски транспорт на град Русе – връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв.
2 етап“
„Чародейка“; реконструкция на бул. „Придунавски“,
в участъка от Речна гара до ул. „Мостова“ и
Стойност:
изграждане на една нова и ремонт на две
24 344 185,59 лв.
пасарелки; изграждане на пешеходна зона по ул.
„Чипровци“ и рехабилитация и реконструкция по ул.
„Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул.
„България“; реконструкция и рехабилитация на
пешеходен подлез при МГ „Баба Тонка“; както и
надграждане на интелигентната транспортна
система.

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

По проекта се предвижда реконструкция и
рехабилитация на пешеходната среда по ул.
„Славянска“, ул. „Църковна независимост“, ул.
„Райко Даскалов“ и ул. „Баба Тонка“, рехабилитация
и изграждане на зона за обществен отдих по
крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п.
прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“ – първи,
втори
и
трети
етап,
реконструкция
и
паркоустрояване в Парка на младежта. в т.ч.
изграждане на голяма детска площадка и фитнес
площадки на открито, гр. Русе, комплекс
„Възраждане“ – четвърти етап, както и изграждане
на велоалеи.
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„Ремонт, прилагане на мерки за
енергийна ефективност и мерки
съгласно Наредба №4 за
достъпна среда на Комплекс за
социални услуги за деца и
семейства“
Стойност:
1 463 794,74 лв.

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

„Ремонт на пет общински
учебни заведения в град Русе,
включително прилежащите им
дворни пространства“
Стойност:
12 402 900,66 лв.

„Изграждане на социални
жилища за настаняване на лица
от малцинствени групи от
населението и социално слаби
лица, които не могат да се
ползват от условията на
жилищното настаняване на
Община Русе“
Стойност:
2 248 075,04 лв.

В рамките на проекта е предвидено цялостно
обновяване на Комплекса за социални услуги за
деца и семейства в гр. Русе. Извършва се основен
ремонт на сградата с внедряване на мерки за
енергийна ефективност и въвеждане на мерки за
достъпна среда с цел осигуряване на равни условия
за хора в неравностойно положение. За осигуряване
на безопасност при евакуация на пребиваващите в
сградата ще се изгради ново монолитно
стоманобетонно стълбище. Частично ще бъде
извършена подмяна на ел., отоплителна и ВиК
инсталации. В рамките на дворното пространство ще
се изгради мултифункционално игрище и площадки
за изнесени уроци на открито. Ще се извърши
облагородяване и озеленяване на имота, ще се
подобри техническото състояние на сградата и ще се
намалят експлоатационните разходи.
Целта на проекта е да се обнови и модернизира част
от общинската образователна инфраструктура, а
именно: основен ремонт на ДГ „Пинокио 1“, ДГ
„Пинокио 2“ и ДГ „Русалка 2“ и прилежащите им
дворни пространства с внедряване на мерки за
енергийна ефективност; ремонт на МГ „Баба Тонка“
и СУ „Христо Ботев“, в т. ч. изграждане на спортни
площадки и озеленяване на прилежащи дворни
пространства. Ще бъде осигурена достъпна
архитектурна среда, включително за хора с
увреждания.
В рамките на проекта ще се изградят социални
жилища с цел настаняване на уязвими и социално
слаби групи от населението. В конструктивно
отношение, сградата ще е монолитна със
стоманобетонна безгредова конструкция. Във
функционално
отношение,
жилищата
са
проектирани като маломерни апартаменти, някои от
тях с възможност за ползване от хора с двигателни
затруднения. За целта, към всяка стълбищна клетка
се предвижда асансьор. Подът във всички жилищни
и обслужващи помещения ще е гранитогрес, а в
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мокрите помещения ще е с керамични плочки.
Върху покрива ще бъдат разположени слънчеви
колектори. За улесняване достъпа на хора в
неравностойно положение към основните подходи е
заложено да бъдат изградени рампи. Предвиден е
паркинг за автомобили и съоръжения за дейности на
открито във вътрешния двор.

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

„Приеми ме 2015“
(АСП – гр. София е бенефициент
по проекта; Община Русе е
партньор)
Стойност:
От началото на 2016 г. до края на
месец декември 2018 г.
получените трансфери са в
размер на 839 970,99 лв.
„Социално включване чрез
услуги за ранно детско развитие
в община Русе“
Стойност:
588 567,00 лв.

Този проект допълва и надгражда операция
„Приеми ме“, финансирана по ОПРЧР 20072013 г.,
която допринесе за прилагането в национален
мащаб на нов подход за предоставяне на услугата
„Приемна грижа“, както и за разширяване на
възможностите за развитие на услугата по
децентрализиран начин.

Проектът осигурява устойчивост на Центъра за
социални и образователни услуги, изграден по
проект „СВЕТИЛНИК“, за период от 27 месеца.
Досегашните услуги за семейства с деца от 3 до 7 г.
ще бъдат продължени в пълен обем и ще бъдат
надградени с нови, чийто обхват ще бъде разширен
в 8 детски заведения за предучилищно образование.
В сградата на ДГ „Червената шапчица“, филиал
„СВЕТИЛНИК“ и сградата на Комплекса за
интегрирани социални услуги за деца в гр. Русе ще
бъдат предоставени безвъзмездно за потребителите
следните услуги: педагогическа подкрепа за деца с
увреждания;
психологическа
подкрепа
и
консултиране на бъдещи и настоящи родители за
формиране и развитие на родителски умения;
индивидуална и групова работа с деца и родители,
включително и с тези, които не са от уязвими групи,
с цел посещаване на детска градина; здравна детска
консултация и дейности по превенция на
заболяванията;
допълнителна
педагогическа
подготовка за повишаване на училищната готовност
на децата за равен старт в училище; пряка работа с
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децата с увреждания и техните семейства. Очаква се
да бъдат обхванати над 500 семейства и техните
деца на възраст от 3 до 7 години.
„Разкриване на общностен
център за предоставяне на
почасови социални услуги
„Личен асистент“, „Социален
асистент“ и „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ в
община Русе“

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

Стойност:
391 166,00 лв.

„Разкриване на център за
комплексно обслужване на лица
с увреждания, вкл. с тежки
увреждания в Община Русе“;
партньор: Фондация „Трета
възраст“
Стойност:
1 000 000,00 лв.

Целта на проекта е да се разширят възможностите за
подобряване качеството на живот на децата и
лицата с увреждания и техните семейства, да се
повиши мотивацията им за независим и
самостоятелен начин на живот чрез осигуряване на
равни възможности за заетост и интеграция на
пазара на труда. Предвидени са комплексни
действия за улесняване достъпа до заетост на
уязвими групи чрез предоставяне на почасовите
услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“,
както и чрез разкриването на Център за социална
рехабилитация и интеграция за социална подкрепа
за хора, които са с частична или пълна
невъзможност за самообслужване и са в риск от
изолация. Ще се търсят възможности за връщане на
пазара на труда на лицата, които полагат грижи за
близките си с увреждания.
Целта на проекта е осигуряване на качествена грижа
за лица с тежки увреждания и семействата им чрез
създаване на Център за подкрепа на лица с
увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания
и семействата им. С разкриване на Центъра ще се
реализират следните дейности:
1. Развитие и предоставяне на следните видове
иновативни услуги за подкрепа на лица с
увреждания:
- почасови и мобилни услуги – в центъра или в
домовете на потребителите;
- дневна грижа – в центъра или в домовете на
потребителите;
- заместваща грижа с 24-часово обгрижване на
лицата в Центъра или в домовете на
потребителите до 14 дни в годината.
2. Извършване на ремонтни дейности на подходяща
за целта общинска сграда.
3. Оборудване и обзавеждане на помещенията,
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ОП „Добро управление“

ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“

които ще функционират в Центъра.
4. Закупуване на две транспортни средства за
Центъра – един специализиран автомобил,
пригоден за лица с тежки увреждания за
придвижването им до Центъра и обратно и един за
екипа с цел извършване на мобилни услуги по
домовете на потребителите.
5. Осигуряване на следните специалисти в Центъра:
специалист
„Социални
дейности“,
социален
работник, медицински специалист, психолог,
трудотерапевт, рехабилитатор.
„Богатството на различията –
приобщаващо образование за
интелигентен растеж“
(към края на 2018 г. дейностите
са приключени; предстои
отчитане)
Стойност:
500 000,00 лв.

„Ефективно функциониране на
Областен информационен
център – Русе“
(към края на 2018 г. дейностите
са приключени; предстои
отчитане)

Проектът е насочен към осигуряване на равен
достъп до образователната среда на деца в
неравностойно положение. Основен акцент е
поставен върху овладяване на българския език,
социализация и интеркултурно образование на
децата в детските градини, обект на проекта. Целта е
адаптация на децата към образователната среда
чрез структурирани специални външни условия –
обучителни методи и средства, организационни
форми, задачи, дидактични игри и др.
Целта на проекта е да повиши информираността на
гражданите
относно
възможностите
за
финансиране, които Европейският съюз предоставя
през програмен период 2014-2020 г. Проектът
надгражда изпълнението на проект „Областен
информационен център – Русе“, изпълняван по ОП
„Техническа помощ“ 2007-2013 г.

Стойност:
496 583,90 лв.
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Програма „Interreg V-A
Румъния – България“ 2014-2020 г.
Програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.

„Развитие на поречието на река
Дунав за по-добра свързаност на
Еврорегион Русе – Гюргево с
Паневропейски транспортен
коридор №7“
В партньорство между Община
Русе (водещ партньор) и Община
Гюргево
Стойност за Община Русе:
9 007 299,39 лв.

„Реконструкция и представяне
на значими културни
забележителности с висок
туристически потенциал в
Еврорегион Русе-Гюргево“
В партньорство между Община
Русе (водещ партньор) и Община
Гюргево
Стойност за Община Русе:
1 815 338,71 лв.

На територията на град Русе се предвижда
изпълнение на строително-монтажни работи за
рехабилитация на кейовите стени на пътнически
терминал Русе – Център и подобряване на
навигационните условия на 3 корабни места,
намиращи се в участъка на р. Дунав от км 494.850 до
км 495.350. Целта на проекта е кейовата стена да се
приспособи за използване от големи пътнически
кораби при ниски и високи водни стоежи. За
крайбрежната зона на пристанище „Пристис“ – Русе
има разработен и одобрен Подробен устройствен
план. Планът включва и компоненти на
пристанищната инфраструктура. С рехабилитацията
на кейовата стена на трите корабни места ще се
създаде възможност за благоустрояване на района
като паркова зона с предвидените обслужващи
обекти. На територията на град Гюргево проектът
предвижда развитие на зоната около канал „Св.
Георги“.
В българската част на проекта е заложено
изпълнение на строително-монтажни работи за
рехабилитация на сградата на Пантеона на
възрожденците, който се намира в Парка на
възрожденците, и въвеждане на модерни
мултимедийни техники. В частта от проекта,
изпълнявана от румънския партньор, се предвиждат
интервенции
в
Гюргевската
крепост.
Рехабилитацията и модернизирането на двата
обекта ще допринесе за повишаване на
атрактивността и разпознаваемостта на културното
наследство на региона сред местните и
чуждестранни туристи. Предвижда се създаване на
интегрирани туристически продукти/услуги –
интегриран туристически маршрут, каталог и
уебсайт, които представят значими културни
забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево,
изготвяне на общ план за управление на културното
наследство
в
региона
за
трансгранично
сътрудничество Русе-Гюргево, обща маркетингова
стратегия и съвместна информационна кампания.
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„Инвестиране в пътната
безопасност и подобряване
свързаността на Община Русе и
Окръг Гюргево с транспортна
мрежа TEN-T“
В партньорство между Община
Русе (водещ партньор) и
Окръжен съвет – Гюргево

Про

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

Стойност за Община Русе:
8 551 733,90 лв.

„Добре развита транспортна
система в Еврорегион РусеГюргево за по-добра свързаност
с TEN-T мрежата“

В партньорство между Община
Гюргево (водещ партньор) и
Община Русе
Стойност за Община Русе:
6 295 697,49 лв.

В рамките на проекта в община Русе се предвиждат
реконструкция, рехабилитация и модернизация на
бул. „Трети март“, в т.ч. и ремонт и усилване
конструкцията на моста при пътен възел „Сарая“,
осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T
мрежата. Булевард „Трети март“ и мостът, сливащ се
с него, изпълняват функцията на основна входноизходна точка на града към главните пътища Русе –
Велико Търново/София – част от коридор 9 на TEN-T
мрежата. Целта на проекта е подобряване на
транспортните връзки на централната градска част
със западна промишлена зона, а оттам и с част от
коридор 9 на TEN-T мрежата, възстановяване
носимоспособността и устойчивостта на пътя,
подобряване
транспортно-експлоатационните
качества, въвеждане на мостовото съоръжение в
нормална експлоатация и удължаване на неговия
експлоатационен период. В румънската част на
проекта се предвижда доставка на оборудване за
мониторинг на трафика в трансграничния район и
пътна сигурност. Ще се изготви обща стратегия за
безопасност на движението в трансграничния
регион Русе-Гюргево и ще се проведе съвместна
кампания за повишаване осведомеността на
населението по отношение на пътната безопасност.
В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани и
модернизирани 6 662 м пътна инфраструктура в
община Гюргево и 4 300 м в община Русе. Пътят,
който ще бъде ремонтиран в община Русе, е бул.
„Липник“ по цялата му дължина. Булевардът е част
от първостепенната улична мрежа и представлява
една от основните транспортни артерии на града.
Започва от кръговото кръстовище с бул. „Цар
Освободител“ и свършва при пътен възел с бул.
„България“.
Булевард
„Липник“
осигурява
стратегическа връзка между централната част на
града и TEN-T мрежата, респективно Дунав мост,
както и с Източната промишлена зона. Заради
голямата
му
натовареност,
съществуващото
състояние на пътната настилка на бул. „Липник“ е
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ПУДООС/ОП „Околна среда“

незадоволително. Ще бъдат рехабилитирани
пътната настилка и тротоарите, ще бъде положена
нова пътна маркировка и вертикална сигнализация.
Това ще доведе до улесняване на достъпа до TEN-T
мрежата, както и до повишаване комфорта при
пътуване и намаляване броя на пътнотранспортните произшествия. На територията на
община Гюргево се предвижда рехабилитация на
пътни сегменти от бул. „Букурещ“, шосе
„Приетенией“, както и ул. „1-ви Декември 1918“ и
бул. „Михай Витязу“.
„Закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо
за битови отпадъци на
територията на община Русе“
Стойност:
22 220 855,60 лв.

ОП за храни и/ли
основно материално подпомагане

„Осигуряване на топъл обяд в
Община Русе – 2016“
Стойност:
258 918,65 лв.

Реализацията на проекта дава възможност за
съвременно и безопасно обезвреждане на
отпадъците и осигурява подобряване състоянието на
почвите, подземните и повърхностните води и
атмосферния въздух, като по този начин намалява
рисковете за човешкото здраве; постига се
съответствие с нормативните изисквания за
условията за изграждане и експлоатацията на депа и
на
други
съоръжения
и
инсталации
за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
По проекта е предвидено осигуряването на топъл
обяд, включително в празничните и почивните дни,
за 110 потребители от различни целеви групи:
семейства на месечно подпомагане, чиито доход е
по-нисък от определения минимален доход,
неосигурени и самотно живеещи с децата си,
подпомагани по Закона за семейни помощи за деца,
самотно живеещи лица, получаващи минимални
пенсии, както и скитащи и бездомни хора. Подкрепа
по проекта могат да получат лица и семейства,
инцидентно пострадали от бедствия и аварии при
форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с
еднократна помощ по реда на Закона за социално
подпомагане.
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Българо-швейцарска програма
за сътрудничество
Програма „Хоризонт 2020“

„Интегриран подход на Община
Русе за интеграция на ромите и
други уязвими групи на
територията на общини от
област Русе“
Стойност за Община Русе:
1 068 040,00 лв.

„CIVITAS ECCENTRIC –
Иновативни решения за
устойчива мобилност на хора в
периферните градски квартали
и товарна логистика без вредни
емисии в градските центрове“
Стойност за Община Русе:
1 247 990,68 лв.

По този проект Община Русе си партнира с други
общини и организации с цел предлагане на
интегрирани услуги, съчетаващи облекчен достъп на
потребителите до образование и здравнопрофилактични мерки. Предвидени са още услуги,
създаващи възможност за общностно развитие и
обучение на включените в проекта експерти
(педагогически специалисти, лекари и медицински
персонал, общински служители и др.) Проектът ще
обхване млади жени, за които има риск да станат
жертва на трафик с цел сексуална експлоатация и
трафик на бебета, като е предвидено включването
им в специализирани програми за превенция.
Общата цел на проекта е да демонстрира и тества
потенциала и възможността за прилагане на
интегрирани и широкообхватни мерки за градско
планиране и устойчива мобилност, които да
повишат качеството на живот на жителите в
градовете, с фокус върху периферните и
нововъзникващи квартали и екологично чистата
организация на градските товарни превози.
Проектният консорциум е съставен от 29 публични и
частни организации от 5 европейски града: Мадрид
(проектен координатор), Мюнхен, Русе, Стокхолм и
Турку.
Обща стойност на текущите проекти: 111,9 млн. лв.
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 Депозирани проекти и проекти пред подписване на договор за финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ОП „Околна среда“2014-2020 г.

Програма

Проект

Описание

„Изграждане на анаеробна инсталация
за разделно събрани биоразградими
отпадъци на площадка на РСУО регион
Русе“

Чрез
реализирането
на
проектното
предложение, на територията на РСУО-Русе
ще бъде изградена анаеробна инсталация за
преработка
на
разделно
събраните
биоразградими
битови
отпадъци.
В партньорство с членовете на РСУО – Инсталацията ще обслужва всички общини от
Русе (Община Русе, Община Иваново, РСУО-Русе. Като краен продукт ще се
Община Сливо поле, Община Тутракан и получава биогаз, от който се произвеждат по
комбиниран
способ
електроенергия,
Община Ветово).
топлоенергия и компост, годен за стопански
нужди.
Индикативна стойност:
32 599 917,20 лв.

„Осигуряване на инфраструктура за
социални услуги в общността за
възрастни хора и хора с увреждания
(съгласно Картата на резидентните
услуги и Картата на услугите за
подкрепа в общността) на територията
на община Русе:
- един център за грижа за лица с
психични разстройства;
- един център за грижа за лица с
различни форми на деменция“
Индикативна стойност:
1 150 900,00 лв.

В рамките на проектното предложение са
включени интервенции върху имот публична общинска собственост, който
представлява комплекс от функционално
свързани помежду си масивна двуетажна
сграда със сутерен и четири масивни
едноетажни пристройки със застроени
площи. Основната цел е да се осигури
подходяща
и
ефективна
социална
инфраструктура на територията на община
Русе, допринасяща за предоставяне на
качествени социални услуги за лица с
увреждания и възрастни хора, а именно:
Център за грижа за лица с психични
разстройства (ЦГЛПР) и Център за грижа за
лица с различни форми на деменция
(ЦГЛРФД) на територията на община Русе.
Всеки център ще се състои от помещения,
които териториално и функционално са
обединени в самостоятелни обекти с
отделни
входни
пространства,
предназначени за задоволяване нуждите на
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Национален доверителен екофонд

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

потребителите. В сградата и дворното
пространство ще се създадат условия за
осигуряване на домашна атмосфера и
условия за живот, близки до семейните.
Гореспоменатите центрове ще се разположат
в съществуващата сграда на закрития Дом за
деца, лишени от родителска грижа „Св.
Димитър Басарбовски“, гр. Русе.
„Валоризация на общото местно и
европейско нематериално наследство
чрез културни пространства“
В партньорство между Община Русе
(водещ партньор) и Община Гюргево
Индикативна стойност за Община Русе:
2 151 073,92 лв.

В
българската
част
на
проектното
предложение е заложено изпълнение на
строително-монтажни
работи
за
рехабилитация
на
сградата
на
Художествената галерия, която се намира на
ул. „Борисова“ №39. В частта от проекта,
изпълнявана от румънския партньор, се
предвиждат дейности за установяване на
модерно пространство за изложби и култура
в съществуваща сграда в Гюргево. Чрез
рехабилитацията и модернизирането на
двата обекта ще се предостави възможност
за по-ефективно популяризиране на общото
културно наследство и традиции на региона в
национален и международен мащаб.

„Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на обект ДГ „Райна
княгиня“, гр. Мартен“
Индикативна стойност:
792 307,00 лв.
„Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на обект ОУ „Отец
Паисий“, гр. Мартен“

Реализацията на двата проекта ще доведе
до
подобряване
на
образователната
инфраструктура в община Русе чрез
повишаване на енергийната ефективност и
намаляване разхода на енергия.

Индикативна стойност:
807 448,00 лв.
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Програма LIFE

Life „Техническа помощ за
разработване на предложение за
интегриран проект за подобряване на
качеството на въздуха“;
Участие ще вземат: Столична община
като координиращ бенефициент и Клуб
„Икономика 2000“ и общините Русе,
Бургас, Велико Търново, Монтана, Стара
Загора като асоциирани бенефициенти

Целта
на
интегрирания
проект
е
подобряване качеството на въздуха в
градовете София, Бургас, Стара Загора,
Велико
Търново,
Русе
и
Монтана.
Очакванията са в последната година на
проекта (2025 г.) броят на дните с превишена
норма на фини прахови частици над
допустимата в шестте града да бъде
значително по-малък спрямо 2018 г.

ОП „Добро управление“

Индикативна стойност за Община Русе:
3 853 955,19 лв.
„Ефективно функциониране на
Областен информационен център –
Русе“ 2019-2021 г.
Стойност за Община Русе:
499 800,00 лв.

Проектното предложение е насочено към
функциониране на Областен информационен
център в област Русе в периода 2019-2021 г.
То се явява надграждащо на проект
„Ефективно функциониране на Областен
информационен център–Русе“, изпълняван
по ОП „Добро управление“. Целта е
популяризиране ролята на ЕС, осигуряване
на експертно и безплатно информиране
относно възможностите за финансиране по
програмите, както и прозрачност в процеса
на изпълнението и управлението им.

Обща стойност на депозираните проекти и на проектите пред подписване на договор:
над 41,8 млн. лв.
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ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г. ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на
Община Русе за периода 2017-2020 г. е основно средство на социално-икономическата
политика на Общината и инструмент за планиране и програмиране на местното
развитие. Във връзка с това, и в съответствие с визията за развитие на общината, е
изведена основната стратегическа цел, а именно:
Интензивно и устойчиво икономическо и териториално развитие, основано
на знание и иновации, осигуряващо висок стандарт на живот на жителите на
Община Русе. Утвърждаване на Русе като Дунавската столица на България и
лидер за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план
за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. е обвързано и конкретизирано в
изпълнението на четирите стратегически цели, които задават основните посоки за
развитие на Община Русе през периода 2017-2020 г. Периодът от една година е твърде
кратък за пълен анализ на социално-икономическия напредък в общината, тъй като не
могат да се разграничат тенденциите в развитието и липсват данни от статистиката за
2018 г. Общата оценка е, че Община Русе се развива динамично, целенасочено и се
утвърждава като район за икономически растеж.
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 знание и иновации.
Стратегическата цел е насочена към постигане на устойчив растеж, базиран на
ефективно прилагане на иновативни подходи, технологии и взаимодействие между
индустриалния сектор, сектора на услугите и научния потенциал за повишаване
конкурентоспособността на икономиката и стимулиране на предприемачеството в
общината. Усилията са фокусирани и върху популяризиране на Русе като
инвестиционна дестинация, диверсифициране на икономическия профил и привличане
на нови инвестиции (вътрешни и международни), които ще катализират развитието на
местната икономика и ще стимулират производства с висока добавена стойност. По
този начин ще се постигне повишаване на заетостта и подобряване условията на
пазара на труда, увеличаване на доходите и създаване на условия за задържане на
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трудоспособното население в Общината и региона. Едновременно с това, тази цел
предвижда мерки за подобряване на административния капацитет на общинска
администрация за предоставяне на публични услуги, от една страна, и за качествено
дългосрочно планиране на местното развити, от друга.
Общо инвестираните средства през 2018 г. за изпълнението на Стратегическа
цел 1 са в размер на 662 579 лв.
Приоритет 1.1 Укрепване на институционалния капацитет за добро управление и
ефективно предоставяне на публични услуги от Община Русе.
Специфична цел 1.1.1 Подобряване на административния капацитет за планиране и
управление на местното и регионалното развитие.


Изпълнение на проект „Техническа помощ за Община Русе - Бенефициент по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ - Бюджетна линия „Техническа помощ
за Община Русе - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ е
насочен към подпомагане на Община Русе в дейностите по управление и
изпълнение на Инвестиционната ѝ програма за периода до 2023 г., както и
функциите ѝ на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. С реализацията на Бюджетната линия се
осъществява естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. Русе и конкретните проекти, за които
ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.
През 2018 г. текущо е осъществяван контрол по процеса по изпълнение на
дейностите, предвидени по проектните предложения, част от Инвестиционната
програма на Община Русе. Консорциум „ДД-Проактив“ ДЗЗД, с който е сключен
договор за осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка
на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, е
осъществил оценка на проектно предложение: BG16RFOP001-1.005-0005
„Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени
групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от
условията на жилищното настаняване на Община Русе“ във връзка с процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; инвестиционен приоритет
„Социална инфраструктура“.
Във връзка с изпълнението на дейност „Техническа помощ за създаване на
градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано
градско устойчиво развитие“ 2018 г., 6 бр. служители от общинска
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администрация взеха участие в събитие „6th Informed Cities Forum“ - Opening up
the smart city: Open governance, data and people“ в град Виена, Австрия.
Основната тема на събитието бе насочена към устойчивото градско развитие
като бяха засегнати елементи като „Споделяне на отговорността за публичното
пространство“ и „Активиране на свободните пространства в градовете“. На
събитието присъстваха представители на местната власт, изследователи,
предприемачи, експерти и специалисти в областта на политиката от цяла
Европа, което даде възможност за богат учебен опит и дебати. В рамките на тази
конференция се проучи как цифровите инструменти и платформи променят
начина, по който управляват градовете.
Във връзка с изпълнението на дейност „Участие в програми за обмен на опит и
добри практики“ през 2018 г. 6 бр. служители от общинска администрация взеха
участие в събитие „URBAN FUTURE Global conference” в град Виена, Австрия. В
рамките на събитието бяха обсъдени теми, свързани с климатичните промени и
опазването на околната среда, устойчивото строителство, мобилност и различни
подходи за промяна на градовете. В конференцията се включиха над 3 000
участници от над 400 градове, 50 държави и 4 континента. Бяха споделени
конкретни примери от различни градове свързани с градското развитие,
включващи идеи за създаване на широка културна програма за насърчаване на
включването на гражданите с цел съживяване на крайните квартали; поставяне
на акцент върху потребностите на децата, възрастните хора и хората с
увреждания в рамките на устойчивото градско развитие и др.
Общата стойност на бюджетната линия е 301 232,70 лв., представляващи 100%
безвъзмездна финансова помощ, от които 256 047,79 лв. предоставяни от
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 45 184,91 лв.
от национално финансиране. През 2018 г. са изразходени 53 716,41 лв. от общия
бюджет за реализация на дейностите във връзка с Бюджетната линия.
Специфична цел 1.1.2 Подобряване на административното и информационното
обслужване на гражданите и бизнеса.




Изготвяне на стратегия и изпълнение на план за действие за въвеждане на
електронни административни услуги - от 1-ви ноември 2018 г. Община Русе
обменя по електронен път документи с всички администрации, регистрирани в
системата за електронен обмен на документи. След въвеждането на
автоматизирана информационна система за комплексно административно
обслужване (АИСКАО), 80 служители от Община Русе, при изпълнение на
служебните си задължения, имат достъп до 23 RegiX регистъра в реално време и
по електронен път извършват нужните им справки. Не са изразходвани
финансови средства.
Изпълнение на проекти „Областен информационен център – Русе“ (2014-2015
г.) и „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе“
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(2016-2020 г.) - През 2018 г. проектът „Eфективно функциониране на Областен
информационен център – Русе”, финансиран от Оперативна програма „Добро
управление” продължи своята дейност по информиране за европейските
фондове и в края на годината приключи успешно. В рамките на текущата
дейност са проведени:
 Работа с медии - 6 информационни събития за целия период, 2 от които
пресконференции
 Информационни събития с потенциални бенефициенти и широка
общественост - 36
 Една обща инициатива на националната мрежа на Областните
информационни центрове, която включваше анкетиране и дискусия на
тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“, проведена в Русенския
университет. Специален гост на събитието беше евродепутатът Андрей
Новаков, главен преговарящ по основния регламент за Европейските
структурни и инвестиционни фондове след 2020 г.
 Проведени са и две извънредни големи събития - „Дунавска триада“,
посветена на Дунавската стратегия, включваща двудневна конференция
за представяне на проекти изпълнени в подкрепа на Стратегията и детски
празник „Дунав – моята река“. През декември се проведе Коледно
събитие с деца с увреждания, получили социална услуга подкрепена от
ЕС.
През 2018 г. 1 593 човека са били информационно обслужени от центъра
на място в офиса, по електронна поща или телефон, а 1 724 човека са взели
участие в информационните събития на центъра през годината.
Разходваният финансов ресурс от бюджета на проекта е на стойност 187
500 лв. След приключването на проекта дейността на ОИЦ Русе ще продължи с
подкрепата на одобрения нов проект „Eфективно функциониране на Областен
информационен център – Русе 2019-2021“, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление”.
Цифровизация на стари семейни регистри и цифровизация на регистри по
гражданско състояние - актове за раждане, брак и смърт - Заснети и въведени
в специализирания програмен продукт са 66 757 акта по гражданско състояние
за обща стойност 19 992 лв.
Ремонт на Центъра за административни услуги на Община Русе - извършен е
ремонт на Центъра за административни услуги на Община Русе, намиращ се на
ул. „Олимпи Панов“ №6, на обща стойност 10 583 лв.

Приоритет 1.2 Насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на
предприятията в Общината и развитие на икономика, основана на знание и
иновации.
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Специфична цел 1.2.1 Насърчаване на трансфера на иновации и на дигитализацията
чрез стимулиране на партньорства между публичния сектор, научните и
изследователски институции и бизнеса.


Изграждане на Център за компетентности и научно-технологично развитие На 27.02.2018 г. Русенският университет в партньорство с четири висши
училища – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (водеща
организация), Технически университет - София, Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” - Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,
подписа с Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на проект „Университети за наука, информатика и
технологии в е-обществото (УНИТе)“. Проектът ще се изпълнява до 31.12.2023 г.
Общата му стойност е 29 781 882 лв. като бюджетът за Русенския университет за
изграждане и развитие на Център за върхови постижения в град Русе е 2 964
438,24 лв. Проектът цели изграждане и развитие на Центрове за върхови
постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура (РИИ) УНИТе
като конкурентен и международно признат научноизследователски комплекс,
отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и за високо ниво на
научните изследвания в приоритетната област на ИСИС „Информатика и ИКТ”;
подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от
различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си
сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят чрез достъп до и
работа в ЦВП УНИТе.

Специфична цел 1.2.2 Привличане на инвестиции и подобряване на бизнес средата и
пазара на труда.


Разработване на Инвестиционен профил на Община Русе - Инвестиционният
профил на Община Русе беше изготвен през 2018 г. Целта е представяне на
предимствата на Русе и възможностите, които градът предлага на
потенциалните инвеститори. Инвестиционната визитка на Община Русе има
двуезично издание – на български и английски език, които са достъпни на
официалната страница на Община Русе. Инвестиционният профил е широко
разпространен до всички заинтересовани страни в България и чужбина –
държавни институции, стопански камари, дипломатически мисии и т. н.

Специфична цел 1.2.3 Насърчаване развитието на високотехнологично, екологично и
пазарно ориентирано селско и горско стопанство и аквакултури.


Изготвяне и приемане на горскостопански план за управление на общинския
горски фонд - Поддържането и използването на общинския горски фонд се
извършва на основата на 10-годишен план, в който освен периодичните
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дейности (охрана, противопожарни мероприятия, защита от болести и
вредители и др.) има и дейности, като различните видове сечи, които се
планират, одобряват и извършват ежегодно. ОП „Паркстрой“ работи по този
план.
Изграждане на фермерски пазар и изграждане и благоустрояване на
търговски площи за продажба на плодове и зеленчуци – през 2018 г. от
„Общински пазари“ ЕООД са извършени следните дейности:
 Изграден е първи етап от предвидената реконструкция на група №18 на
Централен пазар
 Извършен е първи етап от изграждането на покрит базар за промишлени
стоки, на територията на Централен Общински пазар, на мястото на
складовете от група 18
 Премахната е остаряла постройка и е изградена едната търговска сграда
с площ 350м2, състояща се от покрита външна площ за търговия и
стокови складове и магазини, които са с модерен вид и нова
инфраструктура и инсталации. Изградените 6 търговски обекта имат
дограма на цялата си фасада, топло-изолирани външни стени, пестящи
енергия за отопление, енергоспестяващо осветление, нови настилки в
обектите и навесната част и ролетна щора на фасадата към алеята. Всеки
обект разполага с навес пред магазина за разполагане на допълнително
количество стоки и извършване на търговска дейност и на открито.
Изградени са още една занаятчийска работилница, шест склада и едно
помещение за персонал на Дружеството.
 Стартира изграждането и на два павилиона за търговия, които граничат с
новата сграда и предстои реализирането и довършването на този
инвестиционен проект през 2019 г.
 Подменено е покривното покритие с площ 200м2 на сградата на пазар
„Стрешер“, след наложил се авариен ремонт там през зимните месеци.
Допълнено е видео-наблюдението на територията на Централен пазар.
Пребоядисани са 22 търговски маси на пазарите „Иван Вазов“ и
Централен пазар. Пребоядисана е фасадата на Покрит пазар и е
изградено нощно осветление
 Направена е подмяна на канализационните отклонения на част от
магазините на пазар „Здравец - изток“, на пазар „Стрешер“ и
канализацията на санитарното помещение на пазар „Сан Стефано“
 Проведено е петото поредно издание на „Празник на плодородието“
през последната седмица от месец септември, който популяризира
пазарите в града, като търговски средища и стоките, които се продават
на тях. През годината, бяха организирани и проведени с рекламна цел
празничен Великденски пазар, празнично украсяване на Коледната елха
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на Централен пазар, както и няколко съвместни инициативи с УМБАЛ
„Медика“.
Общо инвестираните средства през 2018 г. за обновлението са на стойност 344
000 лв.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Развитие на човешките ресурси и утвърждаване на културата
и туризма като фактори за устойчиво и интегрирано градско развитие.
Стратегическата цел е насочена към преодоляване на различията в социалната
сфера, създаване на условия за качествено образование и здравеопазване и
стимулиране развитието на човешкия капитал и социалното приобщаване.
Приоритетните дейности по отношение развитието на човешките ресурси са
ориентирани към подобряване на достъпа до качествено образование чрез
подобряване на образователната инфраструктура и образователните услуги, както и
чрез образователна интеграция; подобряване на достъпа до качествено
здравеопазване; подобряване на достъпа до качествени социални услуги. Насърчават
се младежките дейности и развитието на спорта – както масов за всички граждани,
така и професионален.
Общо инвестираните средства през 2018 г. за изпълнението на Стратегическа
цел 2 са в размер на 25 180 883 лв.
Приоритет 2.1 Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на
образователните услуги.
Специфична цел 2.1.1 Подобряване на образователната инфраструктура.


Изпълнение на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе,
включително прилежащите им дворни пространства“:
 Ремонт на ПМГ „Баба Тонка“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и
озеленяване в прилежащите дворни пространства
 Ремонт на СУ „Христо Ботев“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и
озеленяване в прилежащите дворни пространства
 Основен ремонт на ДГ „Пинокио“ 1 и прилежащото ѝ дворно
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност
 Основен ремонт на ДГ „Пинокио“ 2 и прилежащото ѝ дворно
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност
 Основен ремонт на ДГ „Русалка“ 2 и прилежащото ѝ дворно
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Проектът е в процес на изпълнение, като ремонтните дейности по две от
сградите са окончателно приключени, а по останалите три се работи.
Изразходените средства по проекта за 2018 г. са в размер на 6 318 973,94 лв.
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Основен ремонт на ОУ „Отец Паисий“ и прилежащото дворно пространство За изпълнението на проекта за извършване на ремонт на прилежащото дворно
пространство на училището е планиран бюджет в размер на 283 000 лв., от
които 100 000 лв. дарение от фирма „Еконт Експрес“, 50 000 лв. от бюджета на
училището и 133 000 лв. финансиране от Община Русе. Към настоящия момент
са изплатени 245 469 лева - почти 90 % изпълнение. В дворното пространство е
направено многофункционално игрище за баскетбол, тенис, народна топка. На
лекоатлетическата писта е поставена хоризонтална маркировка, обособени са
игрище за волейбол, площадка за игра на тенис на маса.
Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност и
благоустрояване на общежитие за средношколци, гр. Русе, бул. „Липник“
№117 - Проектът е депозиран в Националния Доверителен Еко Фонд и е
одобрен за финансиране. Към момента не е наличен финансов ресурс във
Фонда. При осигурено финансиране, се очаква Община Русе да бъде поканена
за подписване на споразумение за финансиране.
Ремонт и модернизиране на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе - Проектът е с
бюджет 1 105 000 лв. и се финансира от ОП „Региони в растеж 2014-2020“. До
този момент в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ са извършени следните дейности:
 Изработено, утвърдено от директора и от МОН е Задание за проектиране
 Извършени са огледи на място от кандидатите за изпълнение на
обществената поръчка.
Към настоящия момент дейности по ремонт и модернизиране на ПГЕЕ „Апостол
Арнаудов“ не са извършвани.
Ремонт и модернизиране на ПГ по транспорт – Русе - Проектът се изпълнява по
ОП „Региони в растеж 2014-2020“. Бенефициент по проекта е Министерството на
образованието и науката. Към настоящия момент не са извършвани ремонтни
дейности и не са инвестирани средства. През 2018 г. в училището беше
реализиран проект на стойност 4 604,40 лв. по Националната кампания „За чиста
околна среда 2018 г.“, с цел осигуряване на иновативни образователни
технологии и платформи.
Ремонт и модернизиране на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе - Проектът
се изпълнява по ОП „Региони в растеж 2014-2020“. Бенефициент е
Министерството на образованието и науката. Към настоящия момент не са
извършвани реални ремонтни дейности и не са инвестирани средства.
Ремонт и модернизиране на ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ – Русе - В
изпълнение на проект, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014-2020“ се
осъществяват съвместно дейностите между бенефициент – Министерство на
образованието и науката и фирма, спечелила обществена поръчка. Училището е
паметник на културата и за предвидените дейности се изготвят в момента
проекти, чието одобрение минава през Министерство на културата. Ремонтните
дейности в момента не се извършват.
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Ремонт и модернизиране на ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ –
Русе - За предстоящото изпълнение на проекта е изготвено задание за
поектиране. През 2018 г. не са инвестирани средства.
Ремонт и модернизиране на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе Проектът се изпълнява с финансиране по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и е с
бюджет 1 830 000 лв. През 2018 г. е извършена доставка на електрически уреди
за нуждите на училището и е доставено кухненско оборудване. Инвестираните
средства са в размер на 113 280 лв.
Изграждане на спортна зала с басейн в СУ „Васил Левски“ - Към настоящия
момент е изработен технически инвестиционен проект за изграждането на
обекта. За отчетния период изразходените средства за обекта са в размер на 24
000 лв.
Изграждане на физкултурен салон на ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, ж. к.
„Чародейка Г-юг“, ул. „Никола Табаков“ - Изготвени са техническа
спецификация, задание за обществена поръчка и документация за избор на
изпълнител за проектиране. Няма изразходени средства през 2018 г.

Специфична цел 2.1.2 Подобряване на качеството на образователните услуги и
образователна интеграция.






Реализиране на програма „Знание и растеж“ - За четвърта поредна година
Фондация „Русе – град на свободния дух“, съвместно с Фондация „Еконт“
подкрепиха проекти в областта на науката, образованието, новите технологии,
личностното израстване и историята. За 2018-та година бяха одобрени 20, като
получиха финансиране на обща стойност 121 455,56 лв., а общата стойност на
проектите е 201 232,56 лв. От тях до края на 2018-та година успешно бяха
реализирани 18 на стойност 107 455,56 лв.
За 2018 година са реализирани общо 27 проекта с 5 757 активни участници, като
9 от проектите стартираха през 2017-та година.
Въвеждане на електронен прием на първокласниците в община Русе - През
2018 г. Общински съвет – Русе прие Правила за електронен прием на деца в
първи клас в общинските училища на територията на град Русе. За внедряване и
поддържане на програмния продукт са разходвани средства в общ размер 12
000 лв.
Осигуряване на стипендии, призове и награди на ученици със значими
постижения в областта на науката, изкуствата и спорта - Ежегодно се приема
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, съгласно която
финансово се стимулират деца с постижения в областта на науката, културата,
изкуствата и спорта. За 2018 г. учениците получили еднократно финансово
подпомагане са 184, а стипендиантите са 18. Инвестираните средства за 2018 г.
са в размер на 20 000 лв.
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Подкрепа на изявени русенци в рамките на Фонд „Лицата на Русе“ - В рамките
на фонд „Лицата на Русе“, чрез който Фондация „Русе – град на свободния дух“
подава ръка на русенци, изявяващи се в области като култура, изкуство,
образование, наука и нови технологии, през 2018 година бяха подкрепени 101
местни таланти, сред които две талантливи лица и четири творчески екипа.
Отпуснатите средства са в размер на 17 970 лв.
Изпълнение на проект „Богатството на различията - приобщаващо
образование за интелигентен растеж“ – Проектът приключи на 31.12.2018 г.
Дейностите се изпълняваха в шест детски градини и целта му беше подобряване
на образователната среда, насърчаване общуването и съвместни изяви между
деца от различни етноси, пълноценна подготовка за ограмотяване чрез
използване на иновативни практики и интерактивни методи, създаване на
успешна социализация при постъпване в първи клас. Инвестираните средства
през 2018 г. са в размер на 182 592 лв.
Изпълнение на проект „Различни заедно вървим по пътя на училището родно“
- Бенефициент по проекта е ДГ „Чучулига“, гр. Русе. Проектът приключи на
01.02.2018 г. Основната цел е създаване на условия за устойчива образователна
интеграция и социализация на деца в неравностойно положение, на възраст от 3
до 6 г., в ДГ „Чучулига“. Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 113
235 лв.
Изпълнение на проект „Ранна социализация чрез успешна образователна
интеграция“ - Проектът се реализира за период от 30 месеца и приключи на
31.12.2018 г. с участието на четири детски градини и едно основно училище от
Община Русе. Общата цел на проекта бе да допринесе за формиране на
благоприятни условия и подкрепяща среда за активно социално приобщаване
на децата в неравностойно положение и за изграждането им като пълноценни
личности и граждани в Община Русе и Община Ветово. Инвестираните средства
през 2018 г. са в размер на 196 667 лв.
Изпълнение на проект „Лаборатория за успех“ - Партньори по проекта са ДГ
„Снежанка“, ДГ „Приказен свят“ и СУ „Васил Левски“ като основната цел е да се
подкрепи създаването на условия за ранно социално приобщаване и личностно
развитие на децата от етническите общности в община Русе, с фокус върху
малките населени места, чрез повишаване на качеството и ефективността в
предучилищно възпитание и подготовка. Изпълнението на проекта приключи на
27.07.2018 г.

Приоритет 2.2. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на здравните
услуги.
Специфична цел 2.2.1. Подобряване на здравната инфраструктура.
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Ремонт на сградите на детски ясли, вкл. благоустрояване, озеленяване и
подмяна на детските съоръжения в дворовете - През 2018 г. са извършвани
ремонтни дейности в пет детски ясли на обща стойност 99 980,00 лв.:
 В Детска ясла № 5 е извършен ремонт на отоплителна инсталация и
подмяна на врати. Ремонтът е на стойност 5 467,00 лв.
 В Детска ясла № 8 е извършен ремонт, включващ подмяна на дограми.
Ремонтът е на стойност 48 184,00 лв.
 В Детска ясла № 9 е извършен ремонт на ВиК инсталацията. Ремонтът е
на стойност 2 185,00 лв.
 В Детска ясла № 15 е извършен ремонт, включващ подмяна на дограми.
Ремонтът е на стойност 39 919,00 лв.
 В Детска ясла № 16 е извършен вътрешен частичен ремонт на
помещения. Ремонтът е на стойност 4 225,00 лв.
 В Детска млечна кухня е извършен ремонт на топловодна връзка и
отоплителна инсталация. Ремонтът е на стойност 22 304,00 лв.
 Закупено е кухненско оборудване за Детска млечна кухня на стойност
24 900,00 лв.
Изграждане на пожароизвестителна инсталация в 10 детски ясли - През 2018 г.
в Детска ясла №5, Детска ясла №6 и Детска ясла №9 са доставени и монтирани
пожароизвестителни системи. Общата стойност на средствата е в размер на 14
687 лв.
Ремонт и оборудване на помещения в сградата на ДМСГД - Русе за разкриване
на две нови яслени групи към Детска ясла № 6, ет. 2 - Община Русе реализира
Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други
уязвими групи на територията на община от Област Русе“, в рамките на който на
01.10.2016 г. към детска ясла № 6, като филиал, на адрес, кв. „Дружба“ 3, ул. „Н.
Вапцаров“ № 20, се разкриха две яслени групи с капацитет 32 деца. От м. юни
2018 г. Община Русе осигурява устойчивост на дейностите по проекта.
Финансовите средства за дейностите на разкритите две яслени групи към Детска
ясла №6 се осигуряват по стандарти за съответните делегирани дейности.
Ремонт и оборудване на помещения в сградата на ДМСГД - Русе за разкриване
на две нови яслени групи към Детска ясла № 6, ет. 3 - Изготвени са проект,
план-сметка за ремонт и оборудването на помещенията и авторски надзор. За
обекта има заложени средства в бюджета на Община Русе, като през 2018 г. не
са разходвани средства за него. За обекта е проведена процедура за избор на
проектант, като след сключване на договор същият се е отказал да го изпълни.
През 2019 г. предстои ново възлагане за изпълнение на обекта. Изготвено е
предложение за включване в бюджет 2019 г. Необходимите средства ще са в
размер на 140 000 лева.
Модернизиране на Университетската многопрофилна болница за активно
лечение - Русе, в това число изграждане на ново Отделение за детски болести;
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разкриване на сектор „Инвазивна кардиология“ към Кардиологичното
отделение; закупуване на медицинска апаратура и др. - През 2018 г. са
реализирани инвестиционни проекти по източници на финансиране, както
следва:
 Министерство на здравеопазването - Предоставено за безвъзмездно
отговорно пазене „Ултразвуков апарат 2D“ по проект. „Подобрено
качество на пранаталната диагностика и неонаталните грижи“,
финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, в
отделение по Неонатология на стойност 27 957.60 лв.
 Фондация „Канев“ - Извършен е ремонт на отделение “Трансфузионна
хематология“, финансиран по договор за дарение от семейство Каневи
от Канада на стойност 300 000 лв.
 УМБАЛ „Канев“ АД - Закупена урологична система за лазерна
литотрипсия на стойност 100 320 лв.
Модернизиране на Диагностично-консултативен център – 1 - През 2018 г.
дружеството е инвестирало за рехабилитация и поддръжка на медицинското
оборудване средства в размер на 7 000 лв. Има изготвен проект и строително
разрешение за саниране на сградата на ДКЦ 1.
Модернизиране на Медицински център – 1 - През 2018 г. са преустроени две
помещения с оглед разкриването на два нови кабинета. Част от старите
кабинети са модернизирани и дооборудвани с по-нови технически средства.
Допълнително са климатизирани и други помещения; извършени са текущи,
неотложени ремонти на сградата и кабинетите; подменени са остарели
компютърни конфигурации и мрежата.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 30 000 лв.
Модернизиране на Комплексен онкологичен център - През 2018 г.
Комплексният онкологичен център в Русе започна реализацията на проект
„Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД”. Основната цел на
проекта е осигуряването на медицинско обслужване на пациенти с
невъзможност за самостоятелно придвижване. Финансирането, в размер на 300
000 лв., е осигурено по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне
на БФП „Развитие на социалното предприемачество”. Продължителността на
проекта е 1 година, но идеята е това да стане трайна услуга и да се
самофинансира от КОЦ-Русе. В изпълнение на проекта от 07.01.2019 г., се
извършва следната структурна промяна в лечебното заведение: разкрива се
кабинет за обслужване на пациенти на амбулаторно-домашен режим като към
него ще функционира и манипулационна с превързочни помещения.
Структурната промяна се извършва чрез разкриване на нови 13 щатни бройки,
които се заемат от служители на срочен трудов договор – до завършване на
проекта.
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Модернизиране на Специализирана болница за активно лечение на
пневмофизиатрични заболявания „Д-р Димитър Граматиков“ - През 2018 г. са
направени следните инвестиции:
 Дейности, в насока подобряване на битова инфраструктура, достъпност
за инвалиди и текущи ремонти – 60 000 лв. По това направление 1/3 от
болничните стаи са приведени в съответствие със съвременните
хигиенни изисквания
 В сектора за бацилоотделяне на ПФО са създадени условия за разделяне
на видовете болни пациенти от туберкулоза и е изградена
централизирана вентилация за изхвърляне на замърсения въздух от
болничните стаи. Направена е и необходимата подготовка за
присъединяване на външен асансьор, който ще бъде изграден през 2019та година
 Подсигуряване на съвременна медицинска апаратура, компютърни
системи и софтуерни продукти – 70 000 лв. По това направление са
подсигурени необходимите за дейността бронхоскоп, полисомнограф,
ЕКГ апарат и осъвременена кислородната инсталация в болничните стаи
 Изграден е нов сървър за вътреболничната мрежа и е подсигурен със
съвременен софтуер за текущата и отчетната дейност към НЗОК.
Общата стойност на направените инвестиции е в размер на 130 000 лв.
Модернизиране на Център по дентална медицина - Дейностите през 2018 г. са
осъществени в няколко направления:
 Лечебно-диагностична дейност – 3 000 лв.
Във връзка с увеличаване дейността на лечебното заведение и работещи
нови лекари по дентална медицина, е ремонтиран, обзаведен и
оборудван нов кабинет по дентална медицина
 Модернизация на кабинети и апаратура – 8 000 лв.
Закупени са зъболекарски стол и машина, опаковъчна машина, скалер,
проявителен апарат за сектора по образна диагностика
 Квалификация на персонал – 1 500 лв.
Отделени средства за повишаване професионалната квалификация на
денталните лекари и помощния персонал (дентални асистенти)
 Комунално-битови подобрения – 3 000 лв.
Подновени и ремонтирани асансьорни кабини - 2 бр. и осветление главен вход, фоайета, коридори.
Сградата, която се стопанисва от Центъра, активно се използва за
нуждите на пациентите на гр. Русе и се нуждае от сериозни
рехабилитационни мероприятия, свързани със сериозни финансови
разходи, поради което се търсят възможности за финансиране по
национални и европейски програми.
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Модернизиране на Център за психично здраве - Като доставчик на социални
услуги е реализирал проект „Обновяване на материалната база на Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства „Райна
Гатева“. Стойността на проекта е 26 975 лева, финансиран от фонд „Социална
закрила“, като 10% от стойността са собствени средства.

Специфична цел 2.2.2. Подобряване на качеството на здравните услуги






Реализиране на програма „Асистирана репродукция“ - Основната цел на
Програмата е повече семейни двойки с репродуктивни проблеми да получат
шанс и да имат собствено дете. Тя заема приоритетно място в Общинския план
за развитие 2014-2020 г. През 2018 г. одобрените средства от общинския
бюджет са в размер на 50 000 лв. С Решение №891 по Протокол №35/21.06.2018
г. по взето решение на комисията и внесено предложение от нейния
Председател беше определен срок за втора сесия за подаване на документи от
кандидатите в периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. През 2018 г. в общинска
администрация документи подадоха общо 44 кандидат-двойки за подпомагане
по програмата, като одобрените от Комисията са 43. От одобрените, финансовоотчетни документи за действително проведени процедури са представили 25.
17 одобрени двойки са уведомили общинска администрация за отлагане на
процедурите по медицински показания и 1 е уведомила, че не може да се
възползва от предоставената възможност поради настъпила бременност по
естествен път. Две от двойките са с положителен резултат, 23 са с отрицателен
резултат. За 2018 г. 2 от одобрените кандидат-двойки са с положителен резултат
от проведените процедури.
Провеждане на профилактични прегледи и лечение на деца с гръбначни
заболявания в Община Русе - Община Русе ежегодно чрез общинския бюджет
финансира дейности по извършване на скрининг, специализирани прегледи и
лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 4 клас.
Средствата, определени за финансиране на тези дейности за 2018 г. бяха в
размер на 4 996 лв. През отчетния период е проведен един скрининг през м.
септември 2018 г., като общият брой на обхванатите ученици от Община Русе е 5
225. Общият брой на включените в групи за изправителна гимнастика е 80 деца.
Провеждане на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици в
Община Русе - Община Русе ежегодно чрез общинския бюджет финансира
дейности по извършване на профилактични медицински прегледи на
спортуващи деца и ученици от общината и дейности по медицинско
осигуряване в Спортен комплекс „Ялта“, Спортен комплекс „Дунав“ и Спортен
комплекс „Локомотив“. Средствата, определени за финансиране на тези
дейности за 2018 г. бяха в размер на 60 997,40 лева. Във връзка с поети
ангажименти по договора изпълнителят е представил в общинска
администрация финансови справки, съдържащи информация за броя на
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извършените профилактични медицински прегледи на спортуващи деца и
ученици от Община Русе, придружени с поименни списъци на преминалите
начални, периодични и предсъстезателни прегледи, както и ежемесечни отчети
за изпълнените дейности при медицинското осигуряване на спортуващите деца
и ученици в СК „Ялта“, СК „Дунав“ и СК „Локомотив“. За отчетния период
изпълнителят е извършил 112 броя начални медицински прегледи, 2 999 броя
периодични медицински прегледи /с и без биохимия/ и 6 869 предсъстезателни
медицински прегледи на спортуващи деца и ученици в Община Русе. В Спортен
комплекс „Дунав“ ежедневно 605 деца и ученици участват в организирани
спортно-състезателни дейности по видове спорт, както следва: бокс – 46 деца,
баскетбол – 140 деца, стрелба с лък – 15 деца, карате – 38 деца, волейбол – 87
деца, джудо – 34 деца, фехтовка – 25 деца и футбол – 220 деца. Ежемесечно в
здравния кабинет се преглеждат средно по 23 деца, като общият брой на
прегледаните за целия период е 256. В Спортен комплекс „Локомотив“
ежедневно 310 деца и ученици участват в организирани спортно-състезателни
дейности по видове спорт, както следва: акробатика – 50 деца, скокове на батут
– 50 деца, борба – 120 деца, тенис на корт – 40 деца, спортна гимнастика – 50
деца. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно по 22 деца, като
общият брой на прегледаните за целия период е 239 деца. В Спортен комплекс
„Ялта“ ежедневно 645 деца и ученици участват в организирани спортносъстезателни дейности по видове спорт, както следва: художествена гимнастика
– 140 деца, вдигане на тежести – 60 деца, лека атлетика – 120 деца, карате – 40
деца, бадминтон – 100 деца, футбол – 100 деца, спортна гимнастика – 35 деца и
тенис на маса – 50 деца. Ежемесечно в здравния кабинет се преглеждат средно
по 15 деца, като общият брой на прегледаните за целия период е 165 деца.
Договорените дейности са изпълнени и отчетени в пълен обем.
Въвеждане и абонаментна поддръжка на програмни продукти за електронно
заплащане на таксите, електронен прием и „Сладко бебе“ за детските ясли в
Община Русе - През 2018 г. Община Русе сключи договори с Информационно
обслужване за абонаментна поддръжка на внедрения Програмен продукт
„Електронно класиране за полудневна грижа в детските ясли“, за абонаментна
поддръжка на внедрения Програмен продукт „Сладко бебе“ и за абонаментна
поддръжка на внедрения Програмен продукт „Електронна система за прием на
децата в детските ясли“ на обща стойност 12 083 лв.
Разкриване на една яслена група в Детска ясла 16 - Изготвен е доклад с
предложение за реконструкция и вътрешен ремонт на помещение (с
нефункциониращ басейн) в Детска ясла № 16, в което да се разкрие една нова
яслена група. Изготвена е количествено–стойностна сметка за ремонт на
помещението. Изготвено е предложение за включване в бюджет 2019 г.
Средствата са на стойност 60 000 лв.
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Осигуряване на средства за функционирането на двата здравни кабинета в кв.
ДЗС и кв. Образцов чифлик - Община Русе ежегодно сключва договор с
„Медицински център 1-Русе“ ЕООД за предоставяне на медицински услуги в
разкрита амбулатория за първична медицински помощ на територията на
кварталите „ДЗС“ и „Образцов чифлик“. Осигурява се ежедневна медицинска
грижа от медицински специалист. През 2018 г. по данни на изпълнителя общо
прегледаните пациенти са 1 508, като в амбулатория за първична медицински
помощ на територията на кв. „ДЗС“ са 945, а в кв. „Образцов“ чифлик са 563
лица. Средствата, определени за финансиране на тези дейности за 2018 г. бяха в
размер на 6 000 лева.

Приоритет 2.3 Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на социалните
услуги.
Специфична цел 2.3.1 Подобряване на социалната инфраструктура.






Ремонт на Дом за стари хора „Възраждане“ - Услугата се предоставя като
държавно делегирана дейност. През 2018 г. са извършени ремонтни дейности
на 3 стаи на стойност 9 000 лв. Доставено е ново обзавеждане - легла, нощни
шкафчета, маси, шкаф-маси и гардероби на 120 стаи, разположени на 1, 2 и 3
етаж, 150 посетителки столове, бюра и столове за служителите в
специализираната институция. Инвестираните средства през 2018 г. са в размер
на 130 000 лв.
Ремонт на сграда за преместване на Дом за възрастни хора с физически
увреждания - Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Във
връзка с преместването на Дом за възрастни хора с физически увреждания през
2018 г. е обявена процедура по ЗОП с предмет „Изграждане на нов корпус за
потребители на социална услуга в Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания „Милосърдие“, находящ се в гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Белмекен“
№16. Сключен е договор за инженеринг - проектиране и строителство. Общият
срок за изпълнение на договора е 240 календарни дни. От 11.01.2019 г. тече
тридесетдневен срок за изготвяне на инвестиционен проект, а след 15.02.2019 г.
ще бъде подписан протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на
Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 739 992 лв.
Изпълнение на проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност
и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални
услуги за деца и семейства“ - Периодът на изпълнение на проекта е от
27.04.2017 г. до 27.10.2019 г. Основните дейности включват СМР, с цел пълно
обновяване и модернизиране на КСУДС, което ще повиши качеството на
предоставяните социални услуги и ще осигури достъпна архитектурна среда на
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потребителите. Към настоящия момент за изпълнението на проекта е създадена
необходимата организация за гарантиране на безопасността на децата потребители на услугите и екипа, като в северното крило на КСУДС (сутерен, 1ви и 2-ри етажи), са приключили ремонтите. Покривът е обновен; изгражда се
грубият строеж на външното стълбище и асансьор за осигуряване на достъпна
среда, съгласно Наредба №4 за достъпна среда.
През отчетната 2018 г. инвестираните средства са в размер на 1 463 795 лв.




Изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на
лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не
могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“
– Проектът стартира на 05.09.2018 г., по Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе“, част от процедура
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Той се
реализира в рамките на 30 месеца, като общата му стойност възлиза на 2 248
075,04 лв., от които размерът на безвъзмездната помощ е 2 075 036,29 лв. и 173
038,75 лв. - собствен принос.
Реализирането му следва да осигури социални жилища - 28 апартамента,
за настаняване на групи в неравностойно положение. За уреждане на реда и
начина за предоставяне на този вид социална услуга е приета „Наредба за реда
и условията за ползване на услугата „социални жилища“. В наредбата са
конкретизирани целевите групи според които услугата „социални жилища“ е
предназначена за ползване от:
 Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия
 Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства,
деца с влошено здраве и увреждания
 Хора в риск от бедност и социално изключване.
При изграждането на социалните жилища ще бъде осигурена
пространствена интеграция на представителите на гореизброените групи като
бъде избегната тяхната изолация и социално изключване. Представителите на
целевите групи ще могат да ползват и допълнителни социални, здравни и
образователни услуги, насочени към повишаване на тяхното образование,
придобиване на професионална квалификация и интегриране в обществото. За
хората с увреждания ще се даде възможност да живеят в адаптирана среда,
съобразена с потребностите им. Разкриването на социални жилища ще
спомогне и за осигуряване на комплексна подкрепа на семействата от найуязвимите рискови групи. Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 2
248 075,04 лв.
Изпълнение на проект „Кризисен център на територията на Община Русе за
жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и
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предоставяне на услуги в него“ - Община Русе до 31.03.2017 г. реализира
проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно
насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“
в рамките на Мярка 1: „Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и
насилие, основано на полов признак“ от Програма BG 12 „Домашно насилие и
насилие, основано на полов признак“, Норвежки финансов механизъм 20092014 с партньор Русенска католическа организация „Каритас“.
Съгласно член 7.15 от Регламента за изпълнението на Норвежкия
финансов механизъм 2009 – 2014, бенефициентите/партньорите, чиито проекти
включват инвестиции в недвижимо имущество (в т.ч. реновиране) трябва да
гарантират, че обектите ще са в експлоатация минимум 5 години след
одобрението на финалния доклад по проекта и че ще се ползват за целите на
проекта, както е описано в Договора за безвъзмездна финансова помощ.
Община Русе е поела ангажимент за устойчиво развитие и услуга с добра
материална база, отговаряща на всички социални стандарти. Комплексът
предлага своевременна комплексна, компетентна и професионална помощ на
лицата, като осигурява безопасна и защитена среда за възстановяване и
комплекс от социални, психологически, медицински, юридически и фамилни
консултации и помощ за реинтеграция в обществото.
Във връзка с поетите ангажименти за устойчивост на социалната услуга,
Община Русе разкри услугата с Решение на ОбС - Русе, като местна дейност.
След проведен конкурс управлението на услугата се възложи на РКО „Каритас“,
считано от 01.07.2017 г. За периода на управление е нает персонал, включващ
Управител, двама социални работници и един психолог, които предоставиха
помощ и подкрепа на 20 потребители. След обжалване на конкурсната
процедура, бе отменена заповедта за определяне на спечелилия конкурса /в
сила от 02.04.2018 г./ Считано от 01.06.2018 г. е прекратен договора между
Община Русе и РКО „Каритас“ за управление на социалната услуга „Кризисен
център за жертви на трафик и всички форми на насилие“. След прекратяване на
договора, социалната услуга се предоставя от Община Русе без възлагане на
външен доставчик.
Изграждане на иновативен център за хора с увреждания /Център за подкрепа
на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата
им/ - От 01.10.2018 г. Община Русе реализира проектно предложение, като една
от шестте общини определени за конкретни бенефициенти по Процедура за
кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Подкрепа на лица с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г. Стойността на проекта е в размер на 1 000 000
лв. Целта му е да бъде осигурена качествена грижа на лица с тежки увреждания
и семействата им, чрез създаване на Център с капацитет от 30 места, за период
от 27 месеца. С предоставянето на различните видове иновативни услуги ще се
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подкрепят лицата с увреждания и ще се облекчат близките, които полагат грижи
за тях. Реализират се следните дейности:
 Строително-ремонтни работи на общинска сграда – първи и сутеренен
етаж в сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца. Ще
бъде осигурена достъпност, чрез изграждане на подходяща архитектурна
среда. Одобрени са допустими разходи по правилата на ЕФРР в размер
на 40% от общите допустими разходи по проекта
 Оборудване и обзавеждане на помещенията, които ще отговарят на
функционалните характеристики за тези видове центрове
 Закупуване на две транспортни средства за Центъра - един
специализиран автомобил - тип линейка, пригоден за лица с тежки
увреждания за придвижването им от дома до Центъра и обратно и
вторият за екипа на центъра - за извършване на мобилни услуги по
домовете на потребителите
 Развитие и предоставяне на иновативни услуги, за подкрепа на лица с
увреждания:
Осигурена заетост за период от 12 месеца на персонал състоящ се от:
управител, мед. сестра, рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт,
социален работник, сътрудници социални дейности, съответно на
пълен/непълен работен ден - 30 лица; трудотерапевт, психолог,
хигиенист. За обезпечаване на услугата ще бъдат наети и: счетоводител,
шофьор и техник поддръжка за дворното пространство и за газова
инсталация, който ще съвместява и длъжността шофьор.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 4 343 лв.
Специфична цел 2.3.2 Подобряване на качеството на социалните услуги


Реализиране на Програма за превенция и борба с трафика на хора - През 2018
г. Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе организира и
успешно реализира Местна програма за противодействие на трафика на хора и
закрила на жертвите. В изпълнение на Програмата бяха проведени:
 3 информационни кампании, в които бяха обхванати 2 800 души
 Директна превантивна работа с ученици от основен и среден курс на
обучение – обхванати 4 300 ученици
 11 специализирани обучения – обхванати общо 395 човека.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 5 000 лв.



Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа /Заместваща семейна
грижа за деца с увреждания/ - Услугата се предоставя като държавно
делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугите поради целогодишното
им използване от потребителите - 20. Услугата е предназначена за деца и
младежи от 3 до 18 г. и до 20 г. - за обучаващи се младежи, с двигателни,
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зрителни, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол
от ЛКК, епикриза от лекар – специалист или ТЕЛК, и техните семейства от
община Русе.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 153 600 лв.








Дневен център за деца и младежи с увреждания - Услугата се предоставя като
държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугата поради
целогодишното й използване от потребителите - 20. Целевите групи са:
 Деца от 0 до 18 г. с увреждания - вродени и придобити малформации и
заболявания на опорно-двигателния апарат, деца с увреждания на
централната и периферна нервна система и др.
 Деца от 0 до 18 г. с генерализирани разстройства на развитието (аутизъм,
синдром на Рет и др.)
 Деца от 0 до 18 г. със забавяне в нервно-психическото и когнитивното
развитие
 Деца от 0 до 18 г. със сензорни увреждания
 Деца от 0 до 18 г. с тежки/комплексни увреждания, отглеждани в
семейна среда или в услуга от резидентен тип.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 147 960 лв.
Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа - Услугата се
предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на
услугите поради целогодишното им използване от потребителите - 10.
Предоставят се услуги и дейности, насочени към ранна интервенция в подкрепа
на родители на новородени деца с увреждания и ниско тегло в рамките на
социалната услуга.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 76 800 лв.
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Услугата се предоставя като
държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугата поради
целогодишното й използване от потребителите - 25.
Тя е насочена към млади хора с увреждания от 18 до 35 г., които се нуждаят от
работа със специалисти за разширяване на възможностите за социално
включване, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар – специалист
или ТЕЛК, и техните семейства, както и за младежи от резидентни услуги.
Инвестираните средства са в размер на 184 950 лв.
Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно
насилие - Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите 8. Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора е
интегриран комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно
обслужване на потребителите при временно настаняване за период от 1 до 6
месеца. Услугите, предоставяни в Кризисния център са насочени към оказване
на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно
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консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна
намеса. Предоставя се сигурна и защитена среда за деца и лица, преживели
насилие или трафик на хора. Целевите групи са: лица - жертва на насилие; лица
жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова
експлоатация; деца до 18г., жертви на насилие или трафик, придружени от
родители; деца над 14 г., жертви на насилие или трафик, непридружени.
Инвестираните средства са в размер на 10 060 лв.






Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни лица - Услугата
се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът
поради целогодишното й използване от потребителите - 15. ЦСРИ е социална
услуга, която се предоставя почасовo на бездомни и лица в риск. В Центъра
бездомните и лицата в риск усвояват умения от ежедневните дейности,
придобиват знания за тяхната по-добра социална интеграция. Услугите в
Центъра се предоставят почасово по предварително изготвен график, съобразен
с потребностите, желанията и възможностите на потребителите. Целевата група
са бездомни лица и лица в риск от обществото.
Инвестираните средства са в размер на 48 600 лв.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични
разстройства - Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност.
Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от
потребителите - 20. Осигурява подобряване качеството на живот на деца и
юноши с проблеми в психичното развитие и намаляване на рисковете, водещи
до социалното им изключване и изолация. Целеви групи:
 Деца и юноши (до 18 години) с проблеми в психичното развитие и
симптоми на психично страдание от общността
 Деца и юноши (до 18 години) с проблеми в психичното развитие и
симптоми на психично страдание от специализираните институции
 Родители на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и
симптоми на психично страдание.
Инвестираните средства са в размер на 64 800 лв.
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с
психични разстройства - Услугата се предоставя като държавно делегирана
дейност. Запазен е капацитетът й поради целогодишното й използване от
потребителите - 30. Центърът предлага комплекс от социални услуги, свързани с
извършване на психо-социална рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, целящи подобряване
качеството на живота на клиентите чрез изготвяне и осъществяване на
индивидуални програми за развитие на уменията и социално включване.
Целевите групи са: възрастни хора над 18 години с хронични психични
разстройства, които искат да работят върху уменията си за самостоятелен живот
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Целите на тази дейност са: насърчаване социалното участие и психо-социалното
развитие на хора с хронични психиатрични проблеми с цел подпомагане на
социалната им адаптация.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 90 000 лв.
Център за обществена подкрепа №1 към КСУДС - Русе - Услугата се предоставя
като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугите поради
целогодишното им използване от потребителите - 105. Целевите групи са:
 Деца, в риск от изоставяне (включително и на ниво родилно отделение)
 Деца, жертва на злоупотреба, насилие (физическо, емоционално,
сексуално, неглижиране/пренебрегване), експлоатация или всякакво
друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън
семейството;
 Деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо,
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца, които
имат проблемно поведение;
 Деца от семейства в период на криза (влошени взаимоотношения,
развод, раздяла, траур и др.)
 Деца, на които им предстои да бъдат настанени или са настанени в
приемно семейство
 Деца, на които им предстои да бъдат осиновени или са осиновени
 Деца и младежи (18 г. - 29 г.) от специализирани институции или услуги
от резидентен тип; Младежи (18 - 29 г.), на които им предстои напускане
на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно
семейство/семейство на близки и роднини.
Инвестираните средства са в размер на 358 260 лв.
Център за обществена подкрепа №2 - Услугата се предоставя като държавно
делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугите поради целогодишното
им използване от потребителите - 20. ЦОП е консултативна, почасова услуга,
предоставяща психологическо консултиране за децата и родителите/грижещите
се за тях; групови занимания за развиване на заложбите у децата; дискусионни
клубове за децата с противообществени прояви; социализация и социално
включване; групи за взаимопомощ за родители на ползватели; включване в
процедура по медиация при изразен конфликт между родители или детеродител, в която се търси най-доброто решение на казуса.
Инвестираните средства са в размер на 68 240 лв.
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – РАЛИЗ - Услугата
се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на
услугата поради целогодишното й използване от потребителите - 30. Целевите
групи са: деца над 7 г. и младежи с различни по вид и степен на тежест
увреждания: от лека до тежка степен на умствена изостаналост; с проблеми от
аутистичния спектър; трудности в говора; с двигателни нарушения; със
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съпътстващи физически или сетивни увреждания; с трудности в общуването и
взаимоотношенията с другите хора; младежи над 18 години, при които
емоционалната и психическа зрялост не съответства на хронологичната възраст.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 221 940 лв.
Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“ – Каритас - Услугата се
предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на
услугата поради целогодишното й използване от потребителите - 30. Целева
група са деца и/или младежи с увреждания. Инвестираните средства са в
размер на 221 940 лв.
Дневен център за възрастни хора „Трета възраст“ - Услугата се предоставя като
държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугата поради
целогодишното й използване от потребителите - 50 възрастни самотни хора на
пенсионна възраст.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 59 000 лв.
Приют за лица „Добрият самарянин“ - Услугата се предоставя като държавно
делегирана дейност Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното й
използване от потребителите - 60. Приютът е краткосрочна социална услуга до 3
месеца в годината за бездомни лица, които се нуждаят от неотложна
необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с
осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално и правно
консултиране.
Инвестираните средства са в размер на 180 840 лв.
Защитени жилища за младежи - 3 бр. - Трите услуги се предоставят като
държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугите поради
целогодишното им използване от потребителите. Целеви групи: в трите
защитени жилища са настанени лица с умствена изостаналост, съответно
8+8+6=22. Социалната услуга цели задоволяване на основните жизнени
потребности на лицата, чрез подходящи дейности за ползване на консултативни
и подкрепящи услуги. Подкрепа за водене на самостоятелен живот с подкрепата
на специалисти.
Инвестираните средства са в размер на 318 086 лв.
Защитено жилище за възрастни с психични разстройства - Услугата се
предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на
услугите поради целогодишното им използване от потребителите - 8. Целевата
група са лица на възраст над 18 години с психични разстройства, които желаят
да работят за подобряване на уменията за самостоятелен живот и социално
включване. Целта е да се подобри качеството на живот и психосоциалното
функциониране на психиатричните пациенти с рисково дисфункционално
поведение.
Инвестираните средства са в размер на 80 648 лв.
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Защитено жилище за възрастни с тежки психични разстройства в следствие на
зависимости - Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност.
Запазен е капацитетът на услугите поради целогодишното им използване от
потребителите - 8. В социалната услуга са настанени пълнолетни жени и мъже с
психични разстройства, за които е налице риск от институционализация.
Инвестираните средства са в размер на 80 648 лв.
Дневен център за възрастни с психични разстройства вследствие на
зависимости - Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност.
Запазен е капацитетът поради целогодишното й използване от потребителите 15. Тя предлага комплекс от социални услуги в общността, създаващи условия за
цялостно обслужване на пълнолетни лица с психични разстройства през деня,
свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравни и
рехабилитационни потребности, както и потребностите от организация на
свободното време, лични контакти и социални умения. Целевата група са
пълнолетни лица с психични разстройства, на възраст над 18 години.
Инвестираните средства са в размер на 110 970 лв.
Център за работа с деца на улицата към КСУДС – Русе - Услугата се предоставя
като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът поради
целогодишното й използване от потребителите - 15. Целеви групи:
 Деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е
установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и
контрол; въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се
прибират в дом;
 Деца, които са избягали от дома си или специализирана институция/
резидентна услуга, в която са били настанени; необхванати от
образователната система или отпаднали от нея деца в предучилищна и
училищна възраст; жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или
всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или
извън семейството; в конфликт със закона (осъдени на пробация).
Инвестираните средства са в размер на 119 415 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - Услугата се
предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на
услугите поради целогодишното им използване от потребителите - 8. Целеви
групи са деца на възраст от 7 до 18 години. Основните ползватели на услугата са
деца от 6 до 18-годишна възраст, за които до момента на настаняването им в
Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания няма
възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството
на близки и роднини или в приемно семейство. Деца от 5 до 6 години се
настаняват в ЦНСТ, само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи
братя или сестри, за да не бъдат разделяни деца от едно семейство.
Инвестираните средства са в размер на 88 464 лв.
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Център за работа с деца на улицата - Услугата се предоставя като държавно
делегирана дейност. Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното
й използване от потребителите - 15. Целеви групи са деца на възраст от 7 до 18
години. Основните ползватели на услугата са деца на улицата, деца
идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска
грижа и контрол: деца от социално слаби и рискови семейства. Необхванати от
образователната система или отпаднали от нея, в училищна възраст, застрашени
от отпадане, от училище, жертва на злоупотреба, насилие, унизително
отношение, експлоатация или всякакво друго нехуманно отношение или
наказание в или извън семейството си.
Инвестираните средства са в размер на 119 415 лв.
Домашен социален патронаж - Разширяване на дейността в с. Басарбово, кв.
Средна Кула и кв. Долапите - Услугата се предоставя като местна дейност.
Запазен е капацитетът - 555 лица поради целогодишното им използване от
потребителите. Целева група са лица в пенсионна възраст и лица с увреждания с
експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК. Дейностите, които се предоставят
включват доставка на храна в дома, почистване на обитаемото жилище,
съдействие за закупуване на лекарства и стоки от първа необходимост,
заплащане на сметки за ел. енергия, вода, тец и др., придружаване до личния
лекар, специализирани държавни, общински и социални институции.
Инвестираните средства са в размер на 862 000 лв.
Социално предприятие - По проект на Операция „Осигуряване на топъл обяд“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България на
110 лица се предоставя, чрез „Обществена трапезария“ топъл обяд всеки
делничен ден.
Инвестираните средства са в размер на 188 093 лв.
Подпомагане на 8 сдружения и съюзи на хора с увреждания - За 2018 г. са
подпомогнати 8 дружества на хората с увреждания.
Инвестираните средства са в размер на 22 800 лв.
Подпомагане на 2 сдружения, в които членуват 26 клубове на пенсионери Подписани са договори с двата пенсионерски съюза, за 26 пенсионерски клуба
на територията на Община Русе.
Инвестираните средства са в размер на 21 400 лв.
Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи - Услугата се
предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на
услугата поради целогодишното й използване от потребителите - 25.
Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи се предоставя на
пълнолетни лица със зрителни увреждания над 51% ТНР по ТЕЛК за очни
заболявания, живущи на територията на община Русе, както и на техните
близки.
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Инвестираните средства са в размер на 81 000 лв.
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №1 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 15. Целевата група в ЦНСТПЛПР-1 обхваща лица с хронични психични
разстройства. Осигурява се 24-часово медицинско обслужване. Предоставят се
комплекс от подкрепящи дейности: медикаментозна терапия, трудотерапия,
психотерапия, социални консултации, създаване на социални умения, културни
мероприятия и други.
Инвестираните средства са в размер на 189 390 лв.
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №2 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 12. Целевата група в ЦНСТПЛПР-2 „Света Петка” обхваща лица с хронични
психични разстройства. Осигурява се 24-часово обслужване. Предоставят се
комплекс от подкрепящи дейности: медикаментозна терапия, трудотерапия,
социални консултации, създаване на социални умения, културни мероприятия и
други.
Инвестираните средства са в размер на 151 512 лв.
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №3 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 15. Целевата група в ЦНСТПЛПР-3 е насочена към лица с хронични психични
разстройства. Осигурява се 24-часово обслужване. Предоставят се комплекс от
подкрепящи дейности: медикаментозна терапия, трудотерапия, психотерапия,
социални консултации, създаване на социални умения, културни мероприятия и
други. Инвестираните средства са в размер на 189 390 лв.
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства №4 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 12. Целевата група в ЦНСТПЛПР 4 е насочена към лица с хронични психични
разстройства. Предоставя се 24-часово обслужване.
Инвестираните средства са в размер на 151 512 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1
към КСУДС – Русе - Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност.
Запазен е капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от
потребителите – 12. Целеви групи са деца до 18-годишна възраст, за които до
момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани
в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в
приемно семейство. Лица от 18 до 29-годишна възраст, за които не е възможно
да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на
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живот. Дейностите се реализират съгласно Детайлизирана програма за
управление на социалните услуги в КСУДС - Русе.
Инвестираните средства са в размер на 164 436 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №2 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 10. Целеви групи са деца до 18 годишна възраст с умерени и тежки, предимно
физически, увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ
няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в
семейството на близки и роднини или в приемно семейство; лица от 18 до 29
годишна възраст, с тежки увреждания, за които не е възможно да бъдат
подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.
Инвестираните средства са в размер на 137 030 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №3 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 14. Целеви групи са деца до 18 годишна възраст с умерени и тежки
увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма
възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството
на близки и роднини или в приемно семейство; Лица от 18 до 29 годишна
възраст, с тежки увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в
семейството или да водят самостоятелен начин на живот.
Инвестираните средства са в размер на 191 842 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №4 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 14. Целеви групи са деца до 18 годишна възраст с умерени и тежки
увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма
възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството
на близки и роднини или в приемно семейство; лица от 18 до 29 годишна
възраст, с тежки увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в
семейството или да водят самостоятелен начин на живот.
Инвестираните средства са в размер на 191 842 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №5 Услугата се предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е
капацитетът на услугата поради целогодишното й използване от потребителите
– 14. Целеви групи са деца до 18 годишна възраст с умерени и тежки
увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма
възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството
на близки и роднини или в приемно семейство; лица от 18 до 29 годишна
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възраст, с тежки увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в
семейството или да водят самостоятелен начин на живот.
Инвестираните средства са в размер на 191 842 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с множество
увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа №6 - Услугата се
предоставя като държавно делегирана дейност. Запазен е капацитетът на
услугата поради целогодишното й използване от потребителите - 8. Целеви
групи са деца и младежи с тежки функционални дефицити на органи и/или
системи с потребност от медицински грижи, за които техните семейства по
различни причини не са способни да осигурят необходимата грижа за здравето
на децата в домашна среда, която състоянието на детето изисква, поради болест
или увреждане, независимо от причината за възникване; деца и младежи с
увреждания и с тежки функционални дефицити на органи и/или системи,
лишени от родителска грижа, за които няма възможност да бъдат отглеждани в
семейството на близки и роднини или в приемно семейство към момента на
настаняване.
Инвестираните средства са в размер на 147 520 лв.
Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно
насилие - Услугата се предоставя като местна дейност за 15 потребители. В
Кризисния център се предоставя комплекс от социални услуги за лица,
пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се
предоставят за срок от 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална
подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности и правно консултиране на
потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна
намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. Дейностите
са реализирани съгласно детайлизираната програма. Персоналът, който работи
в услугата включва 3 броя специалисти, както следва: Управител, Психолог и
Социални работници - 2 бр.
Инвестираните средства са в размер на 75 480 лв.
Звено „Майка и бебе“ - Услугата се предоставя като държавно делегирана
дейност. Запазен е капацитетът поради целогодишното й използване от
потребителите - 4. Целеви групи са бременни жени, майки и техните деца в риск
от изоставяне. Дейностите са насочени към насърчаване на родителската
привързаност, подпомагане на младите майки чрез социално, психологическо и
юридическо консултиране и подкрепа. Екипът на звеното работи за
подготовката на майката, а водещият социален работник от ОЗД и/или
ключовия специалист от ЦОП - за подготовката на семейството и/или близките
на майката, с оглед успешната социална интеграция на майката и детето/децата.
Инвестираните средства са в размер на 35 244 лв.
Изпълнение на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско
развитие“ - Проектът е иновативен, няма утвърдени стандарти и методики за
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работа на интегрираните услуги. Предоставят се 5 здравно-социалнообразователни услуги: Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и
групова работа с деца и родители; Ранна интервенция на уврежданията, пряка
работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и
дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.
Инвестираните средства са в размер на 588 567 лв.
 Изпълнение на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на
почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и Център за
социална рехабилитация и интеграция в Община Русе“ - На 16.10.2017 г. е
разкри общностен център за почасово предоставяне на услугите – личен
асистент, социален асистент и Център за социална рехабилитация и интеграция
/ЦСРИ/ за деца. Дейностите при реализацията на проектното предложение са
насочени към развитие на общностния център. По проекта се предоставя
интегриран подход за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда
на лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата на деца с
увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с
увреждания. В ЦСРИ се предоставят услуги свързани с подкрепящи дейности –
индивидуални, образователни, здравни, терапевтични, логопедичи, мобилни рехабилитационни.
С подписано допълнително споразумение между Управляващия орган и
Община Русе е удължен срокът на проекта до 30.06.2019 г.
Инвестираните средства са в размер на 174 006 лв.
 Изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ - Той допълва и надгражда
приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“. Целта му е да се
усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата „приемна грижа“ и да се
затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за
отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на
специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца - жертви на
насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус
се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
На територията на община Русе за 2018 г. е идентифицирана потребност от
допълнителен брой приемни семейства за:
- здрави деца от 0 до 3 години - 2 бр.
- деца с увреждане от 0 до 3 г. - 1 бр.
- деца здрави деца от 3 - 6 години - 2 бр.
- деца с увреждане от 3 до 6 г. - 1 бр.
- деца от 6 до 14 години - 2 бр.
- непридружени деца-бежанци от 7 до 14 г. - 1 бр.
- здрави деца от 14 до 18 години - 1 бр.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 310 244 лв.

53



Изпълнение на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на
ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ Проектът е част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по
Програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими
групи. Община Русе е една от общо 4-те общини, одобрени за финансиране,
след като премина всички етапи на одобрение в конкуренция между общо 19
български общини. Община Русе модернизира детски градини и училища и
разкри детска ясла към филиал на детска ясла №6.
Проектът се изпълнява в партньорство с 3 общини – Иваново, Борово и Ветово,
на чиято територия се реализират част от дейностите, другите партньори са:
Русенски университет „Ангел Кънчев“, медицински център „Медика Експерт“,
Сдружение на общо практикуващите лекари, Сдружение „Център Динамика“,
Сдружение „Еквилибриум“ и Сдружение „Българо –Румънски трансграничен
институт по медиация“. С подписано допълнително споразумение през 2018 г.
проектните дейности следва да приключат до 30.06.2019 г.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 1 046 168 лв.
 Изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе“ - Проектът
ще се реализира до 31.12.2019 г. Предоставя топъл обяд на 110 лица от
целевите групи.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 246 202 лв.

Приоритет 2.4 Развитие на младежките дейности и спорта
Специфична цел 2.4.1 Насърчаване на младежките дейности
 Функциониране на Младежко информационно-консултантски център Русе 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.
 Младежки парламент - Русе - Той включва представители на средните училища
в Русе и има за цел да бъде представителен орган на младите хора в град Русе.
Работи съгласно Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в
живота на общините и регионите и бялата книга за младежта. Младежите
разработват проучвания и анкети, реализират кампании, инициират кръгли маси
и дискусии, провеждат срещи с представители на властта. Членовете участват в
национални срещи на младежките парламенти.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 3 500 лв.
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Специфична цел 2.4.2 Насърчаване на масовия спорт
 Обновяване на съществуващи и изграждане на нови открити спортни игрища през отчетния период са обновени три броя спортни игрища.
Изразходените средства са в размер на 58 525,08 лв.
 Изграждане на площадки за стрийт фитнес и за фитнес на открито - За отчетния
период окончателно завършена е един брой фитнес площадка, а други в процес
четири са на изпълнение.
През 2018 г. изразходените средства за дейността са в размер на 30 996,10 лв.
 Изграждане на нов закрит плувен комплекс - Към настоящия момент е
възложена изработката на технически инвестиционен проект за изграждането
на обекта, като същият е в процес на разработка.
Идейният проект е вече готов, като той беше обсъден и с представители на
русенските клубове, развиващи плувните спортове. Басейнът ще е с размери 25
на 21 метра и ще разполага с осем коридора. В сградата, която ще се намира на
бул. „Липник“, ще има фоайе с приемна и заведение, конферентна зала с над
100 места, фитнес зала, съблекални и санитарни помещения, филтрираща
инсталация, обща вентилация на цялото техническо ниво, състезателно
оборудване по изискване на FINA и др. Той ще предлага отлични условия за
провеждане на тренировки и състезания с възможност да се наблюдават от
повече от 800 зрители. Съвременното съоръжение, което ще бъде енергийно
ефективно и покриващо всички утвърдени стандарти, ще позволява
целогодишно практикуване на плувни спортове
За отчетния период не са изразходвани средства за обекта.
Специфична цел 2.4.3 Насърчаване на професионалния спорт




Изпълнение на Програма „Спорт“ - През 2018 г. Общински съвет - Русе прие
Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни
дейности в община Русе, чрез която се подпомагат спортните клубове от
община Русе за организиране на състезания и за развитието им.
 Организирани състезания „Под егидата на община Русе“ - 33.
 Организиране и провеждане на международни състезания и
домакинства на държавни първенства в гр. Русе - 12.
 Подпомагане на спортните клубове - 38.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 900 000 лв.
Международен турнир по спортни танци – „WDSF Open Ruse“ - Ежегодно на
територията на община Русе се провежда Международен турнир по спортни
танци „WDSF WORLD INTERNATIONAL OPEN RUSE“ под егидата и за купата на
кмета на Община Русе. Организатори на събитието са Община Русе, Българска
федерация по спортни танци и Клуб по спортни танци „Настроение“.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 42 000 лв.
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Модернизиране на Градски стадион - Русе - През 2018 г. в процес на
изпълнение е изграждането на покрита зона - ВИП сектор.
Инвестираните средства са в размер на 322 000 лв.
Модернизиране на спортен комплекс „Дунав“ - реконструкция, енергийна
ефективност, изграждане на пожароизвестителна система и система за
видеонаблюдение - През 2018 г. за Зала 1 и Зала 2 са извършени следните
дейности:
 Основен ремонт на покрива - 180 000 лв.
 Боядисване на трибуни коридор и фасада и циклене на дюшеме 77 000
лв.
 Ремонт на тоалетни и изграждане на тоалетна за инвалиди - 30 000 лв.
 Изграждане на рампа за инвалиди - 16 500 лв.
 Платформа за достъп до тоалетните за инвалиди - 43 500 лв.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 347 000 лв.
С оглед осигуряване на достъп до сградата на Спортна зала „Дунав“ беше
поставена външна метална рампа и навес над нея. По проект, финансиран от
Агенцията за хората с увреждания, бяха изградени стълбища, на които са
монтирани 2 броя наклонени подемни платформи със задвижваща система и
вътрешно ел. захранване.
Ремонт и обновяване на спортната база в Спортен комплекс „Ялта“ - подмяна
на дограма и изграждане на система за видеонаблюдение - През 2018 г. са
извършени следните ремонтни дейности:
 Ремонт на подпорна стена на колектор за дъждовни води - 168 000 лв.
 Ремонт на зала по хандбал (циклене на дюшеме, измазване и
боядисване на залата, ремонт на таван и подмяна на дограма) - 60 000
лв.
 Изградени тоалетни - 13 500 лв.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 563 500 лв.



Ремонт на сграда за подготовка и почивка на състезателите и метални халета
за лодки в „Гребна база“ в с. Николово - През 2018 г. са извършени следните
ремонтни дейности:
 Монтиране на котел и ремонт на отоплителна система - 11 000 лв.
 Ремонт и асфалтиране на паркинга в района на базата и възстановяване
на осветлението - 16 000 лв.
Инвестираните през 2018 г. средства са в размер на 27 000 лв.



Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала
„Иван Ханджиев“ - В изпълнение на проект по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и
съоръжения от Министерството на младежта и спорта е извършен ремонт и
прилагане на енергоспестяващи мерки на волейболната зала. Целта е да се
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подобри състоянието на сградата и прилежащите помещения и да се ограничат
загубите на топлинна и електрическа енергия.
Инвестираните средства през 2018 г. са в размер на 240 000 лв.
Изграждане на два броя тенис игрища с изкуствена настилка в кв. „Дружба“ 3
(Тенис клуб Приста 2011) - През 2018 г. инвестираните за целта средства са в
размер на 110 000 лв.

Приоритет 2.5 Утвърждаване на културата и туризма като фактори за устойчиво и
интегрирано градско развитие
Специфична цел 2.5.1 Модернизиране и разширяване на културната и туристическата
инфраструктура






Ремонт и реставриране на „Семизовата къща“ - За обекта има изработен
технически инвестиционен проект, който към настоящия момент е в процес на
съгласуване с Министерство на културата и Националния институт за
недвижимо културно наследство (НИНКН).
Изразходваните средства през 2018 г. за обекта възлизат на 19 840 лв.
Благоустрояване на терасата на „Левента“ и превръщането ѝ в туристическа
атракция - За обекта има осигурено финансиране, същият е в процес на
изпълнение, но не е окончателно завършен.
Средствата изразходвани през 2018 г. са в размер на 21 465,32 лв.
Ремонт и модернизация на Пантеона на възрожденците - На 30 юли 2018 г., в
град Кълъраш, Румъния, е подписан договорът за финансиране на проект
„Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок
туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“. Проектът, който двете
общини съвместно разработиха, се осъществява по Програма „Interreg V-A
Румъния–България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична
цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното
наследство, ресурсите и културното наследство“. Продължителността му е 36
месеца. Общата стойност на проекта за двата партньора е 2 790 457, 44 лева.
Предвидените средства за Община Русе са в размер 1 815 338, 71 лева.
Дейностите за Русе включват ремонт на сградата и околното пространство на
Пантеона на възрожденците, в частност: укрепване на конструкцията на главния
вход и отводняване, вътрешни ремонтни работи, външна топло и
хидроизолация, външно и вътрешно осветление, почистване и подмяна на
позлатата на купола. Националният паметник също така ще бъде оборудван с
модерна мултимедийна техника. В румънската си част проектът предвижда
облагородяване на околните пространства край крепостта в Гюргево. Проектът
включва още създаване на интегриран туристически маршрут, каталог и уебсайт,
които да представят значими културни забележителности в Еврорегион РусеГюргево. Ще бъдат създадени общ план за управление на културното
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наследство в трансграничния регион, обща маркетингова стратегия и съвместна
информационна кампания. На 14 септември 2018 г., в Регионален исторически
музей – Русе се проведе встъпителна пресконференция по проекта. По проекта
са сключени договор за извършване на преводачески услуги, както и за
разработване на документации за възлагане на обществени поръчки.
Стартирали са процедури по възлагане изработването на рекламни материали,
съвместна маркетингова стратегия, включваща общо брандиране и
промотиране на туристическия маршрут, провеждане на съвместна кампания за
осведомяване и популяризиране, строително-монтажни работи на Пантеона на
възрожденците в Русе, авторски надзор, строителен надзор, доставка и
инсталиране на 360-градусово мултимедийно оборудване и аудио системи.
Предстои възлагане на изработването на интегриран туристически маршрут.
Ремонт и модернизация на Художествената галерия на ул. „Борисова“ №39 Община Русе разработи съвместно в Община Гюргево проектно предложение
„Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез
културни пространства“. През 2018 г. проектът беше одобрен за финансиране по
Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2
„Един зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и
устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното
наследство“, с продължителност 36 месеца. В рамките на Програма „INTERREG
V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., един бенефициент не може да има повече
от 4 проекта в изпълнение и по тази причина проект „Валоризация на общото
местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“
остава в резервния списък, тъй като Община Русе вече изпълнява 4 такива
проекта („Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на
Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“,
„Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок
туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, „Инвестиране в пътната
безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с
транспортна мрежа TEN-T“, „Добре развита транспортна система в Еврорегион
Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“). Общата стойност на
проекта за двата партньора е 2 933 393,57 лв. Предвидените средства за
Община Русе са в размер 2 151 073,92 лв. В българската част е заложено
изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на сградата на
Художествената галерия, която се намира на ул. „Борисова“ №39. В частта от
проекта изпълнявана от румънския партньор се предвиждат дейности за
установяване на модерно пространство за изложби и култура в съществуваща
сграда в Гюргево. Рехабилитацията и модернизирането на двата обекта ще
предостави възможност за по-ефективно популяризиране на общото културно
наследство и традиции на региона в национален и международен мащаб.
Предвижда се създаване на интегрирани туристически продукти/услуги:
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широкомащабно трансгранично културно събитие (фестивал) за възстановки на
традиции и обичаи и демонстриране на общото нематериално културно
наследство на региона, широкомащабно трансгранично културно събитие
(фестивал) с фокус върху модерното изкуство и креативните индустрии,
интегриран туристически маршрут, съвместно проучване на общото
нематериално културно наследство в региона, изготвяне на обща стратегия за
неговото популяризиране, съвместна информационна кампания.
Реставрация и консервация на главни фасади и покрива на корпуси А и К от
сграда на Доходно здание и реконструкция на техническа инфраструктура - За
обекта има заложени средства в бюджета на Община Русе, като през 2018 г. е
изработен технически инвестиционен проект, който е в процес на съгласуване с
Министерство на културата и НИНКН.
Изразходваните средства през 2018 г. за обекта възлизат на 23 760 лв.
Ремонт на сградата на Клуба на дейците на културата (КДК) - През 2018 г. не са
разходвани средства. За обекта е проведена процедура за избор на проектант,
но за същия не е имало кандидати. През 2019 г. предстои повторното му
възлагане за изработка на инвестиционен проект за ремонт на сградата.
Цялостно оборудване на сградата на Нумизматичен музей Русе и създаване на
три паралелни структури: експозиционна част, виртуален музей и учебен
музей - В момента емблематичната за архитектурното наследство на Русе
сграда се реконструира и предстои да се превърне в модерен нумизматичен
музей.
Основната цел на Фондация „Братя Бобокови“ е да опази, реставрира,
експонира и съхрани за идните поколения събраните колекции, да допринесе за
развитието на музейното дело в България. Музеят ще е единствен по рода си не
само в региона, но и в цяла България, като ще се превърне в притегателен
център и дестинация не само за специалисти – нумизмати, но и за широката
публика.
Проектът предвижда цялостното оборудване и изграждане на три
паралелни структури:
- Експозиционна част на музея, която да покаже по един иновативен и
достъпен за широката публика начин колекциите на музея, състоящи се от
нумизматични сбирки и археологическа предметна колекция
- Виртуален мултимедиен музей, който да разкаже в детайли за живота на
хората и историята на четирите най-значими нумизматични колекции –
„Деултум“, „Аполония Понтика“, „Скитски царе“ и „Средновековни
български царе“
- Учебен музей, в който ще бъдат използвани най-съвременни дигитални
методи за обучение и занимания с ученици в областта на нумизматиката и
археологията и опазване на културното ни наследство.
Към настоящия момент са извършени следните дейности:

59

 Възстановен е автентичният вид на Западната и южната фасади, 90% източната
фасада е почистена и обработена с антихербицидни материали и е
реставрирана на 70%. Работи се по сваляне на калъпи за изработка на липсващи
пластични елементи на фасадите. Всички елементи по терасите на централната
кула се почистват, укрепват се с дълбоко проникващи химикали, нанасят се
корекции на отчупени и ерозирали материали
 Извършено е конструктивното укрепване на сградата - на централната кула, на
балконите по нея
 Със стоманобетонови рамки са укрепени подовите конструкции; укрепва се и
цялостно сградата
 Стените в сутерена, партер, първи и втори етажи са обшити с гипскартон на 75%;
 Таваните от гипскартон в сутерен, партер и първи етаж са готови на 75%, на
втори етаж - 50%
 Започното е шпакловане по стените от гипскартон
 Ел. инсталацията е изградена, подвързват се разпределителни кутии, изработват
се и се монтират таблата
 Слаботоковите инсталации са окабелени на 90%
 Външните ВиК връзки са готови
 Вътрешната ВиК исталация е изградена на 80%
 Вентилационинте инсталации са завършени.
Специфична цел 2.5.2 Развитие на културния и събитиен календар и утвърждаване
на Русе като фестивален център с национално и международно значение


Провеждане на Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ - 58-то
му издание се проведе в периода 16 март - 1 април при изключителен интерес
от страна на публика и медии на местно, национално и международно ниво.
Програмата включи 42 събития и над 600 участници. Освен българските
участници, на сцената се представиха световноизвестни музиканти от още 15
държави: Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Италия, Словения,
Румъния, САЩ, Япония, Русия, Аржентина, Швеция, Холандия, Финландия и
Корея. Сред акцентите в наситената програма се открояват участници като
Румънския национален оркестър с диригент Кристиян Мандял, Фестивалния
оркестър с диригент Емил Табаков, Робърт Коен, Струнен квартет „Шуман“,
Ансамбъл „Тангуарда“, Саксофонен квартет „SIGNUM“, Татяна Колева, Гордън
Стаут (САЩ) и холандските перкусионисти от Youth Percussion Pool, Светлин
Русев, Евгени Божанов, Минчо Минчев, и др. Фестивалът предложи и богата
паралелна програма, която включи 12 концерта и събития за деца и младежи в
образователната серия ММД Джуниър, 6 майсторски класа в Международна
музикална академия „Проф. Саша Попов“, както и редица други събития.
Инвестираните средства са както следва: 363 800 лв. в т.ч. 165 556 лв. от
Общинския бюджет и 198 244 лв. от спонсори, дарители и проекти
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Провеждане на Международен фестивал на ледените скулптури Международен фестивал на ледените фигури „Русе Айс Фест“ 2018 се проведе
за пета поредна година, събирайки забележителни участници, майстори на
ледения карвинг, от различни държави. За трета година „зимната приказка“
обитава специално изработено за целта хале с хладилни камери, което
позволява по-дългия живот на скулптурите, независимо от външните
метеорологични условия, давайки възможност на посетителите да се радват на
ледените творения в продължение на повече от 3 месеца - от 20 ноември 2018
до 15 февруари 2019 г. Освен експозицията, в рамките на фестивала са
включени още концерти и редица забавления за децата и техните родители.
Новата атракция в провеждането на Международния фестивал на ледените
скулптури в Русе е ледената пързалка, разположена на ларгото пред Операта.
Официалното откриване на пързалката се състоя в първия ден от Ледения
фестивал – 20 ноември, с изпълнение на съчетания по фигурно пързаляне и
светлинно шоу на кънки.
Инвестираните средства са в размер на: 81 736 лв.
Провеждане на Международен фестивал на пясъчните скулптури - Ремонтните
дейности на русенския кей, където ежегодно се провежда Международния
фестивал на пясъчните фигури, възпрепятстваха осъществяването на събитието
през 2018 г.
Провеждане на Коледно-новогодишен фестивал - Коледно-новогодишният
фестивал в Русе по традиция предоставя на широката публика богата и
разнообразна културна програма. В рамките на миналогодишното издание от 1
до 31 декември, Община Русе, ОП „Русе арт“, ОМД – Русе и ОбДЦКИ – Русе
предложиха над 15 събития с различен мащаб и формат. Стартът му бе даден
със запалването светлините на коледната елха на площада, премина през серия
концерти, спектакли, филмови вечери и завърши навръх Нова година с
подобаващ празничен концерт на рок група Б.Т.Р. пред няколко хилядна
публика. Сред акцентите в програмата на Коледно-новогодишния фестивал бяха
Международният фестивал на ледените фигури „Русе Айс Фест“, Годишните
награди на Община Русе в сферата на туризма „Дунавски лимес“,
традиционното Коледуване с участието на читалищни коледарски групи,
Кинопанорама „Италия днес“ в партньорство с Италианския културен институт,
концерт на Веселин Маринов и др. От 10 до 22 декември за втора година Ruse
Flashmob Weeks завладяха града с атрактивни стрийтарт и денс изненади в
хипермаркети, градски транспорт, улици, площади и обществени сгради в Русе.
Инвестираните средства са в размер на 38 970 лв.
Провеждане на Фолклорен събор „Златната гъдулка“ - На 10 юни 2018 г. се
състоя 49-тото издание с участието на над 460 души: 24 индивидуални
изпълнители, 17 танцови състава, 32 - певчески. Общо 20 бяха групите и
индивидуалните изпълнители от Русе, 5 от Велико Търново, 3 от Силистра, от
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Ямбол и Търговище – по 1. Допълнителна атракция за публиката бе и
съпътстващото събитие – Алея на занаятите на Дунавската задруга на народните
художествени занаяти в Русе.
Инвестираните средства са в размер н 3 966 лв.
Провеждане на Фестивал за детско и младежко творчество „Всемир на
таланти“ - Превърналият се в традиция детски фестивал се проведе на 30
септември 2018 г. на Централния градски площад. 25 творчески работилници и
ателиета отвориха работни маси, места за игри и други предизвикателства
около Паметника на свободата и на площада пред Съдебната палата. В
съпътстващата музикално-артистична програма бяха включени изпълнения на
състави и индивидуални певци от Общински младежки дом – Русе и ОбДЦКИ –
Русе. В рамките на събитието се изявиха близо 300 талантливи деца и младежи,
близо 1 000 малки и големи приложници участваха в ателиетата и още толкова
се включиха в спортните игри – отзвук от изминалото Световно първенство по
волейбол в Русе.
Инвестираните средства са в размер на 7 684 лв.
Провеждане на София Филм Фест на път (кинофестивал) - За седми пореден
път селекция от най-доброто световно и европейско кино беше представено в
Русе в рамките на фестивала от 23 до 25 ноември 2018 г. 8 пълнометражни
филма, два от които с насоченост към детската аудитория, бяха прожектирани
пред пълна зала в Доходно здание. Събитието е част от Есенния салон на
изкуството и културата, организиран от Община Русе. Прожекциите на всички
филми бяха с вход свободен.
Инвестирани средства са в размер на 5 998 лв.
Провеждане на Русе Джаз Фест – 43-тото издание се проведе в периода 15-17
ноември 2018 г. в Доходно здание с участието на реномирани джаз музиканти
от България и чужбина. Първата фестивална вечер бе открита от Антони Дончев
квартет със специалното участие на известния германски цигулар Флориан
Вилайтнер. Във втората фестивална вечер се изявиха Стоян Янкулов - Стунджи,
Ясен Велчев и Ивайло Звездомиров, а след тях Марио Станчев квинтет зарадва
публиката с програмата „Маднес Тенорс“. В последната фестивална вечер
публиката зарадваха чуждестранните гости на фестивала - младото италианско
трио на Даниеле Кордиско - пиано, китара и контрабас и литовците Дайниус
Пулаускас Груп.
Изразходените средства са в размер на 17 000 лв.
Провеждане на Арт салон „Любов и вино“ - Звено Туризъм към ОП „Русе арт“
участва с логистична подкрепа в организацията и провеждането на Арт салон
„Любов и вино“, който се проведе в периода 1-25 февруари 2018 г. Бяха
проведени над 20 културни мероприятия.
Изразходените средства са в размер на 1 741.53 лв.
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Провеждане на Национален ученически театрален фестивал - 22-то издание на
Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“, организиран
от Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство, се проведе в
периода 10-17 юни 2018 г. с подкрепата на ДТ „Сава Огнянов“ и ОП „Русе арт“.
Участие взеха 370 младежи от 23 театрални състава, от които 9 бяха русенски.
Съставите се изявиха в 2 възрастови групи пред 2 300 души публика.
Инвестираните средства са в размер на 5 600 лв.
Провеждане на Международен фолклорен фестивал „Северина“ - През 2018 г.
ММФТФ „Северина“ се състоя от 5 до 7 октомври, като премина при висок
интерес и с голямо етнографско разнообразие, представяне на мозайка от
различни фолклорни области и характерните за всяка от тях танци, костюми,
стъпки и автентични 120-годишни носии от 3 различни етнографски области.
Гайдари от школата към Народното читалище в Силистра откриха втория ден с
пъстро дефиле по ул. „Александровска“. Хиляди русенци и гости на града се
насладиха на магията на фолклорния танц, като и двата фестивални дни
завършиха с голямо българско хоро, което обедини танцьори и публика.
Събитието се организира от Общински младежки дом – Русе с подкрепата на
Община Русе.
Инвестираните средства са в размер на 4 600 лв.
Провеждане на Международен фестивал „Танцуващата река“ - На 14 април
2018 г. се проведе 12-тото издание, организирано от ОМД - Русе. Участие взеха
общо 477 танцьори: 19 състава от цяла България и 7 състава от Румъния. Бяха
изпълнени общо 141 танца, а около 1 500 човека наблюдаваха атрактивните
изпълнения на участниците.
Инвестираните средства са в размер на 4 000 лв.
Провеждане на Национална хорова среща - От 2 до 4 ноември 2018 г. 7-то
издание на фестивала Хорова среща „Св. Георги Победоносец” за поредна
година привлече стотици любители на хоровото майсторство. На 1 ноември се
навършиха 25 години от създаването на Детско–младежкия хор „Св. Георги
Победоносец” към ОМД – Русе. В първия ден на тридневния фестивал той
отбеляза своя юбилей с тържествен празничен концерт в зала „Европа“ на
Доходно здание. Хорът бе награден със „Сребърна лира“ от Съюза на
българските музикални и танцови дейци. Поздравителен адрес беше получен и
от Европейската федерация на хоровете със седалище в Брюксел. Във втория
фестивален ден концерт изнесоха допуснатите след селекция: Дамски хор
„Дунавски вълни” Русе, Смесен хор „Седянка” Силистра, Смесен хор „Родни
звуци” Шумен, Камерна формация „Soul Voices” Добрич, Смесен хор „Железни
струни” Разград, Камерен женски хор „Златна лира” Търговище, Вокален
ансамбъл „Фортисимо” Бургас. Третият фестивален ден, 4 ноември, се проведе в
храм-паметника „Света Троица” с любезното съдействие на Русенска
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Митрополия. Участие взеха 250 хористи, които представиха разнообразен
репертоар.
Инвестираните средства са в размер на 1 000 лв.
Провеждане на Международен мажоретен фестивал - На 30 юни и 1 юли 2018
г. Русе беше домакин на второто издание на Международен младежки
мажоретен фестивал „Ритъм & Марш“. Градът посрещна двукратните световни
шампиони - мажоретките от клуб „Сашетки“ Хлоховец, Mesto Hlohovec,
Словакия и балканските лауреати „Милениум“ от Румъния, състави от София,
Бургас, Плевен, Разград, Тутракан и домакините „Екстрийм“ от Общински
младежки дом - Русе. В първия ден се проведе пищно шествие по ул.
„Александровска” с участието на над 250 мажоретки на възраст от 4 до 18
години, изпълняващи парадни композиции. Вторият ден от фестивала се
превърна във вълнуваща среща за повече от 200 участници и стотици
почитатели на мажоретното изкуство. Фестивалът завърши с церемония по
награждаване с купи и грамоти за всички участници.
Инвестираните средства са в размер на 7 000 лв.
Провеждане на Младежки фестивал „Музика и цветове“ - Третото издание се
проведе на 25 юни 2018 г. Идеята за него възниква от група младежи, членове
на Младежки парламент към Общински младежки дом – Русе. Това е един
иновативен за град Русе културен продукт, който съчетава в себе си Хип Хоп,
Хаус и Техно музика и популярни Диджей изпълнения. Той се превърна в наймащабното лятно младежко събитие в града. Гост-изпълнители на фестивала
бяха DJ Diass и Diva Vocal, а участниците - над 2 000 човека.
Инвестираните средства са в размер на 7 000 лв.
Провеждане на Международен Грийн Рок Фест - Немската рок легенда
„Бонфайър“ постави звезден финал на 10-тото издание на Грийн Рок Фест 2018
на 9 септември 2018 г. на площад „Свобода“. Преди това на сцената по традиция
се изявиха младежки банди от страната и чужбина. Първи представиха своите
песни EVЕRDREАM от Силистра и русенската банда INSANE. Сред гостите на
фестивала бяха JINXY VON D'ERS от Румъния. Тя представи парчета в стил
алтернативен рок. За първи път на русенска сцена прозвучаха и най-новите
парчета от гръцката банда на John Jeff Touch. Партньори при реализирането на
проекта са Община Русе и Сдружение „Грийн рок фест“. От бюджета на
Фондация „Русе – град на свободния дух“ бяха изразходвани 14 481,63 лв.
Отделно от бюджета на Община Русе за събитието са похарчени 24 534,13 лв.
Общата стойност на проекта за 2018 г. е 39 015,76 лв.
Провеждане на Европейска театрална работилница - Успешното провеждане
на Европейската театрална работилница и през 2018 г., в периода 25-27 юни,
продължи стремежа на ДТ „Сава Огнянов“ да въвежда и разширява интереса на
зрителите към явленията в съвременния европейски театър. Наситената
програма включи изключително атрактивния спектакъл в три дни на открито на
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площад „Свобода“, изпълнен от Театър „Маска“ (Букурещ), както и
представление на Театър „Одеон“ (Букурещ) в Голяма зала на Доходно здание.
Инвестираните средства по Програма „Култура“ от Община Русе са в размер на 9
600 лв.
Провеждане на Фестивал „3D светове в градския щрих на Русе“ - Второто
издание на 3D STREET ART премина под мотото „3D – Ас & Гейм на паважа в
града-домакин“ и беше посветено на Световното първенство по волейбол за
мъже, на което Русе бе един от градовете-домакини. Участие взеха 8 художници
от Италия, Мексико, Сърбия и България, които изработиха 5 триизмерни
рисунки и представиха своята интерпретация на волейболната магия. Партньори
при реализирането на проекта са Община Русе и Сдружение за изкуство „Арт
Юнивърс“. От бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ са
изразходвани 3362,50лв. Средства в размер на 10 744,17 лв. са отпуснати от
Община Русе. Общата стойност на проекта за 2018 година е 14 106, 67 лв.
Провеждане на Национален мотосъбор - Той се състоя от 15 до 17 юни на хижа
„Приста“. Организаторите от мото клуб „The THUNDERS“ МС, заедно с МСС
„Дунавски братя“ и Община Русе за поредна година се обединиха за
включването на ефектното събитие в културния и спортен календар на града. В
изданието освен очакваните многобройни мотоклубове, се изявиха гости от
страната и чужбина, а съпътстващата програма включваше редица рок групи,
атрактивно каране, мото драг и стънт шоу, които събраха стотици любители на
високите скорости и рок музиката.
Инвестираните средства са в размер на 7 000 лв.
Реализиране на Програма „Култура“ на Община Русе с цел стимулиране
развитието на културния сектор, културното многообразие, съвременното
изкуство и съвременните социокултурни практики за приобщаване на
гражданите към културния процес - През 2018 г. по Програма „Култура“ на
Община Русе бяха подкрепени общо 26 проекта (22 в направление „Малки
творчески проекти“ и 4 в направление „Международни фестивали“) с
финансови средства на обща стойност 79 608 лв. Сред финансираните проекти
намериха място мащабни събития и фестивали като Международна лятна
академия „Алегра“, 14. Международен конкурс за екслибрис, Фестивал за
съвременно изкуство „Процес-Пространство“ и други. Освен това, бяха
подкрепени участията на талантливи русенски деца на фестивали в чужбина,
както и не бяха пренебрегнати инициативите на културните оператори в
малките населените места на територията на Община Русе.
Инвестираните средства са в размер на 79 608 лв.
Реализиране 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 - Освен ежегодната допълваща общинска субсидия за
читалищна дейност в размер на 20 000 лв., през 2018 г. бяха отпуснати още 138
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310 лв. от бюджета на Община Русе за текущ ремонт и отоплителни уреди на
читалищата от малките населени места с цел оптимизация на тяхната работа
чрез подобряване на читалищните сградни фондове. Читалищата, на които бяха
отпуснати финансови средства за текущ ремонт и отоплителни уреди през 2018
г., са ВЧ „Зора 1866“ - Русе, НЧ „Васил Левски - 1945“ - Русе, НЧ „Христо Ботев 1908“ - Русе, НЧ „Пробуда - 1901“ - с. Николово, НЧ „Св. Д. Басарбовски - 1902“ с. Басарбово, НЧ „Тома Кърджиев - 1873“ - с. Червена вода, НЧ „Просвета - 1927“
- с. Семерджиево, НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1951“ - с. Ястребово и НЧ „Светлина 1927“ - с. Бъзън.
Инвестираните средства са в размер на 158 310 лв.
Картографиране на фестивалите, културните и творческите индустрии и
изготвяне на стратегия за развитието им - Проектът е в идейна фаза.
Провеждане на ежегоден Парад на ретро автомобили - Над 80 автомобили и
мотоциклети се включиха в събитието, което събра участници от няколко
български града, сред които Русе, Бургас, София, Стара Загора, Сливен, Разград,
Кубрат, както и от Румъния. Возилата дефилираха по централните улици на
града и бяха паркирани на ул. „Александровска“. Ретро возилата са създадени в
периода между 1920 и 1987 г., като някои бяха показани за първи път в Русе.
Специалното участие имаше Русенският университет „Ангел Кънчев”, който
представи своите екологични автомобили на бъдещето. Раздадени бяха десетки
награди, а за доброто настроение на участниците и гостите се погрижиха
русенската група „Soda A’coustic“ и поп изпълнителката Маги Джанаварова.
Събитието се проведе под патронажа на кмета на Община Русе г-н Пламен
Стоилов, а партньори при реализирането му са Авто-мото клуб „РУСЧУКЪ“ и
Община Русе.
За провеждането на събитието от Фондация „Русе – град на свободния дух“ са
отпуснати 5 628,82 лв.
Подкрепа реализацията на проекти с висока обществена значимост в рамките
на Фонд „Местни инициативи“ - В рамките на Фонда, през 2018 година
Фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепи следните проекти:
 Проект на Русенски университет „Ангел Кънчев“ „Иновативен лагер и
Световно кафене“ - 1 071 лв.
 Проект на Русенски университет „Ангел Кънчев“ „Три поколения заедно в
дигиталния свят“ - 1 157 лв.
 Проект на Клуб „Мечтание“ - Конкурс за къс разказ „Русе – град на
мостове“ - 210,65 лв.
 Проект „Познаваме Европа - повишаване информираността на
гражданите на Община Русе относно приоритетите на Българското
председателство на Съвета на ЕС“ - 3 052 лв.
 Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“ - 2970 лв.
 Бранд „Русе – град на свободния дух“ - 8 000 лв.
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 Проект на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Хакатон International
Space Apps Challenge - 400 лв.
 Проект на ОМД – Русе Фолклорен фестивал „Северина“ - 900 лв.
 Проект RUSE ICE RINK „Сребърните кънки“ - 5514,21 лв.
Общата стойност на отпуснатите от Фондация „Русе – град на свободния дух“
средства за посочените проекти е в размер на 23 274,86 лв.
Специфична цел 2.5.3 Ефективно популяризиране на местните културни ресурси и на
туристическия потенциал


Изпълнение на Програма „Туризъм“, в т. ч. провеждане на информационни
кампании чрез съвременни средства за информация; създаване на рекламни
филми и други презентационни материали; участия в специализирани
изложения и журналистически турове; участия в туристически борси и
изложения - През 2018 г. Община Русе взе участие в следните международни
борси и изложения:
 Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София –
14 - 16.02.18 - В рамките на борсата Общината участва на самостоятелен
щанд от 12 кв. м. брандиран с индивидуална визия. Съвместно с експерти
от Регионален исторически музей – Русе бяха презентирани културно–
исторически забележителности и възможностите за целогодишен
туризъм в региона. Занаятчиите от Дунавска задруга на художествените
занаяти представиха своите занаятчийски продукти, а художникът
Валентин Георгиев рисуваше шаржове на посетителите на щанда. По
време на събитието бяха осъществени контакти с над 40 представители
на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с над 50
представители на общини, както и с представители на други местни
администрации.
Делегация от ОП „Русе арт“ взе участие и на срещата на високо ниво на
министрите на туризма на държавите-членки на ЕС „Туризъм и
икономически растеж“, която се проведе в НДК на 13 февруари.
Изразходваните средства са в размер на 5 570,35 лв.
 Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, гр.
В.Търново, 19-21.04.18 - В периода от 19 до 21 април 2018 г. в град
Велико Търново се проведе 15. Международно туристическо изложение
„Културен туризъм“. Изложението е едно от най – големите и значими в
страната. Щандът на Община Русе бе разположен в непосредствена
близост до националния щанд на Министерство на туризма. По време на
изложението бяха осъществени срещи и контакти с представители на
туристическия и рекламния бизнес, туроператори и посетители на
събитието. Бяха презентирани и целогодишните възможности за туризъм
в Община Русе чрез рекламно – информационни материали.
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Община Русе взе участие и в съпътстващата програма на изложението в
националния конкурс „Чети и пътувай“ в категория „Най-оригинално
събитие в областта на културния туризъм“, където голямата награда беше
присъдена на Община Русе за Фестивала на туристическите забавления и
анимации.
Изразходените средства са в размер на 3 145,69 лв.
Международна туристическа борса – ТТR Букурещ, Румъния 22 25.02.2018 - По време на туристическата борса TTR 2018, провела се в
периода 22-25.02.2018 г. в гр. Букурещ, Румъния, Община Русе бе
представена с рекламно-информационни материали, разположени на
информационния щанд, организиран от Министерството на туризма.
Изразходваните средства са в размер на 443,37 лв.
Международна туристическа борса – UTAZAS, Будапеща , Унгария 01-04
март 2018 г. - Община Русе участва в изложението с работно място на
информационния щанд на Министерство на туризма. По време на
изложението бяха представени целогодишните възможности за туризъм,
които регионът предоставя на потенциални туристи и представители на
туристическия бизнес. Презентирани бяха културно – туристическите
забележителности на Русе и региона. Бяха предоставени рекламноинформационни материали, издавани по програма за развитие на
туризма на Община Русе. Проведоха се срещи с представители на
международни туроператорски фирми и местни администрации,
проявили интерес да популяризират Русе и региона като туристическа
дестинация.
Изразходениите средства са в размер на 3 164,75 лв.
Международна туристическа борса – ITB Берлин, Германия, 07 11.03.2018 - По време на Международната туристическа борса ITB
Берлин, която се проведе в германската столица в периода 07-11.03.2018
г., Община Русе взе участие с рекламно-информационни материали,
които бяха поместени на националния щанд на Министерството на
туризма. Останалите рекламни материали след провеждането на
изложението са били предадени на посолството на Република България
за представителни цели.
Изразходените средства са в размер на 486,70 лв.
BELGRADE TOURISM FAIR в гр. Белград, Сърбия 22 - 25.02.2018 г. - За
втора поредна година Община Русе участва с работно място на
националния щанд, организиран от Министерството на туризма по време
на международната туристическа борса в столицата на Сърбия - Белград.
По време на изложението бяха осъществени контакти с над 30
представители на туроператорския и на рекламния бизнес, както и с
представители на други местни администрации; бяха представени
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целогодишните възможности за туризъм в Русе и региона, град Русе
беше рекламиран с информационни материали и бяха представени
събития от културния календар на Община Русе.
Изразходените средства са в размер на 2 540,71 лв.
 Участие на Община Русе в рекламни каталози, пътеводители, списания
и брошури, чрез рекламни статии, рекламни карета и друг вид
рекламни кампании - През 2018 г. бяха осъществени следните медийни
участия:
- Рекламно каре във вестник „Движение“
- Реклама във вестник „Движение“ и списание „Еврорегион“
- Участие в пътеводител „Пътища към Дунав“
- Презентиращ туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и
Русенски карнавал мегаборд на АМ „Хемус“
- Участие в списание Черга.бг
- Рекламни статии в двуезичното списание „Вагабонд“ - 4 броя
- Реклама на Община Русе в инициативата „Дунав ултра“, продукт
за велосипеден туризъм по поречието на р. Дунав до Черно море
670 км за 48 ч.– от Куделин до Дуранкулак.
Изразходените средства са в размер на 12 129,60 лв.



 Участие на Община Русе в двуезичното русенско културно –
туристическо и информационно издание Ruse4guest, издавано от ИК
Парнас - Чрез изданието Община Русе получава популяризиране на
събитията от културния си календар, популяризира туристическия
информационен център 4 бр. издания в тираж от по 2 000бр. През 2018
година бяха издадени 4 пътеводителя през пролетта, лятото, есента и
през зимата. Изданието се разпространява в туристически
информационен център, хотели, заведения за хранене и развлечения и
други публични места.
Изразходените средства са в размер на 8 000 лв.
Провеждане на туристическо изложение „Уикенд туризъм“ - 14. Туристическо
изложение „Уикенд туризъм“ и 11. Фестивал на туристическите забавления и
анимации се проведоха в периода 10-12 май 2018 г. Събитията се организират
от Община Русе със съдействието на Министерството на туризма и Общинска
фондация „Русе – град на свободния дух“. Участие взеха изложители, занаятчии
и организации, представящи атрактивни анимации. Общият брой на
регистрираните организации бе над 200, а форумът за поредна година се
класира в челните места по посещаемост и участници сред водещите
туристически изложения в България.
Министерството на туризма подкрепи с участието си туристическото изложение
и фестивала на туристическите анимации - беше изграден специален щанд, на
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който експерти от министерството представиха националната визия за развитие
на туризма. Проведе се и заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в
туризма, както и международен Тур Филм Фест „На източния бряг на Европа“, в
рамките на който бяха прожектирани 60 туристически филма, които
демонстрираха природните и културни богатства от всички кътчета на страната.
За втора година се проведе „Фестивал на Дунавската кухня“, чиято цел е да
възражда кулинарията в Дунавския регион, както и да презентира
възможностите за кулинарния туризъм в Русе и региона. Събитието стартира
седмица преди началото на изложението и бе част от планираните дейности в
Програма за развитие на туризма на Община Русе и цели създаване и налагане
на кулинарна марка в заведенията за хранене и развлечение на територията на
общината и региона. По време на събитието, участващите заведения за хранене
имаха възможност да представят пред жители и гости на града своите
кулинарни идеи, както и да представят типични за Русенския регион ястия,
предлагани в техните заведения.
Изпълнение на проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активна
култура и туризъм“ - През 2018 г. приключи успешно работата по
реализирането на Проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни
култура и туризъм“ („IMPACT“), финансиран по Програма „Interreg V-A РумънияБългария“ 2014-2020 г. Проектът беше разработен в партньорство със
Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“,
Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния. Той получи
одобрение по Европейската програма за трансгранично сътрудничество
България-Румъния. Водещ партньор по проекта е Сдружение „Регионални
партньорства за регионално развитие – Видин“, а Фондация „Русе-град на
свободния дух“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“ са
партньори. Изпълнена беше целта на проекта - да популяризира трансграничния
район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво
използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и
интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги. Основни
дейности и резултати са:
 Създаване на пространствена база данни за културни, природни и
исторически обекти на територията на целия трансграничен район
 Разработване на иновативна и интерактивна онлайн базирана георгафска
информационна система за предоставяне на информация и туристически
услуги
 Обединяване на минимум 5 комплексни туристически маршрута за целия
трансграничен район – култура и история, природа и спорт, религия,
селски туризъм, вино и гурме.
Общата стойност на разходите по проекта за 2018 година е 151 723 лв.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в
регионален, национален и международен план и развитие на градската среда
Стратегическата цел е насочена към балансирано, интегрирано и устойчиво
развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в общината,
подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното,
трансграничното и транснационално сътрудничество. Това обуславя необходимостта от
повече инвестиции в инфраструктура чрез реализиране на важни инфраструктурни
проекти. Стратегическите инвестиции в сектора на транспорта ще допринесат за
неговото преструктуриране, за въвеждане на принципите на доброто управление, за
ресурсната ефективност и за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
Бързото развитие на транспортната инфраструктура е основно условие за генериране и
поддържане на висок икономически растеж, за балансирано развитие и предпоставка
за привличане и оползотворяване на местните, национални и чуждестранни частни
инвестиции. Всичко това е подчинено на основната стратегическа цел за интензивно и
устойчиво икономическо и териториално развитие и за превръщането на Русе във
водещ логистичен център не само в България, но и на Балканите. Стратегическото
географско разположение на Русе на два Паневропейски транспортни коридора - №7 и
№9, както и близостта до тримилионната румънска столица Букурещ, определят
значителния потенциал на трансграничния Еврорегион Русе-Гюргево и утвърждаването
на Русе като център за стопанска активност и растеж.
Общо инвестираните средства през 2018 г. за изпълнението на Стратегическа цел 3 са в
размер на 25 441 193 лв.
Приоритет 3.1 Подобряване на транспортната инфраструктура и развитие на
интегриран градски транспорт
Специфична цел 3.1.1 Подобряване на междурегионалната и трансграничната
свързаност в контекста на Дунавската стратегия


Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“ и
реконструкция и усилване на конструкцията на мост при пътен възел „Сарая“ През 2018 г. беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за
финансиране на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване
свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, по
Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1
„Един добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на процеса за
планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи
за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T“.
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Проектът се изпълнява в партньорство с Окръжен съвет Гюргево, като бюджетът
за Община Русе възлиза на 8 551 733,90 лв. В Община Русе се предвиждат
реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“, в т.ч. и
ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел „Сарая“,
осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата. Целта е
подобряване на транспортните връзки на централна градска част със западна
промишлена зона, а оттам и с част от коридор 9 на TEN-T мрежата,
възстановяване носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя,
подобряване транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на
съвременни по-добри условия за транспорт, въвеждане на мостовото
съоръжение в нормална експлоатация и удължаване на неговия
експлоатационен период. В румънската си част проектът предвижда доставка на
оборудване за мониторинг на трафика в трансграничния район и пътна
сигурност. Предвижда се изготвянето на обща стратегия за безопасност на
движението в трансграничния регион Русе-Гюргево и провеждането на
съвместна кампания за повишаване осведомеността на населението по
отношение на пътната безопасност.
В изпълнение на проекта през 2018 г. са обявени всички процедури за избор на
изпълнители за отделните дейности, като за част от тях са сключени съответните
договори. Инвестираните средства в изпълнение на дейностите по проекта
възлизат на 158 008,37 лв.
Рехабилитация и модернизация на бул. „Липник“ - През 2018 г. беше подписан
договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект „Добре
развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност
с TEN-T мрежата“, по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“,
Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион“, Специфична цел 1.1
„Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на
трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към
транспортните мрежи TEN-T“. Проектът се изпълнява в партньорство с Община
Гюргево, като бюджетът за Община Русе възлиза на 6 295 697,49 лв.
Ще бъдат ремонтирани и модернизирани 6 662 м. пътна инфраструктура в
Община Гюргево и 4 300 м в Община Русе. Пътят, който ще бъде ремонтиран в
Община Русе, е бул. „Липник“ по цялата му дължина. В хода на реализацията на
проекта ще бъдат рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, ще бъде
положена нова пътна маркировка и вертикална сигнализация. Това ще
допринесе за улесняване на достъпа на гр. Русе до TEN-T мрежата, както и за
повишаване комфорта при пътуване и намаляване броя на пътно-транспортните
произшествия. На територията на Община Гюргево се предвижда рехабилитация
на пътни сегменти от бул. „Букурещ“, шосе „Приетенией“, както и ул. „1-ви
Декември 1918“ и бул. „Михай Витязу“.
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В изпълнение на проекта през 2018 г. са обявени всички процедури за избор на
изпълнители за отделните дейности, като за част от тях са сключени съответните
договори. Инвестираните средства в изпълнение на дейностите по проекта
възлизат на 59 713 лв.
Изпълнение на проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра
свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейско транспортен коридор
№7“ - През 2017 г. Община Русе, в партньорство с Община Гюргево, стартира
проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на
Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по
Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, по приоритетна ос 1,
Специфична цел 1.2 Повишаване безопасността на транспорта по водните и
морски пътища. Проектът е с период на реализация 01.09.2016 г. – 31.08.2020 г.
Община Русе ще изпълни дейности за рехабилитация на кейовите стени на
пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на
три корабни места. Целта на концептуалната фаза на проекта за рехабилитация
на кейовите стени на корабните места е там да могат да акостират големи
пътнически кораби при ниски и високи водни стоежи и също така да
идентифицират необходимите за това инвестиции. Към настоящия момент
участъкът, в който са разположени трите корабни места (условно номерирани
№ 6, №7 и 8) е с дължина 480 метра.
По проекта ще бъде изготвена Съвместна стратегия за подобряване
безопасността на навигацията в Долен Дунав ще помогне да се гарантира
устойчивостта на проекта.
Основният принос на проекта се изразява в 8 км подобрена обща
инфраструктура между гр. Русе и гр. Гюргево /дължината на канал „Св. Георги“,
Гюргево и диагоналното разстояние между пристанищата в общините Гюргево и
Русе/, чрез което ще се повиши транспортната безопасност на водните пътища
на Долен Дунав и ще се осигури по-добра свързаност в региона за
трансгранично сътрудничество. Общата дължина на р. Дунав в региона за
трансгранично сътрудничество Румъния-България е 438 км.
В изпълнение на дейностите по проекта през 2018 г. е беше изготвена
Съвместна стратегия за подобряване безопасността на навигацията в Долен
Дунав, ще помогне да се гарантира устойчивостта на проекта. Община Русе
придоби разрешение за строеж за рехабилитация на кейовите стени на
пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на
три корабни места. След официална първа копка, състояла се на 17.09.2018 г,
започнаха и строителните работи по проекта. Инвестираните средства са в
размер на 156 730 лв.
Поддържане на Летище Русе в съответствие с критериите за функциониране
като летателна площадка - През 2018 г. ОП „Паркстрой“ извърши следните
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дейности по поддържане на пистата, изискваните сервитути около нея и
площите около сградите и паркинга в това число:
 Пръскане с хербициди на фугите, опресняване на маркировката
 Поддържане транспортните средства и авариен автомобил
 Поддържане на инфраструктурата и сградите
 Подновяване на лиценза през месец декември 2018 година.
Инвестираните средства за поддържане на Летище Русе са в размер на 70 242
лв.
Възстановяване дейността на Летище Русе като гражданско летище за
обществено ползване за обслужване на международни и вътрешни превози Екипът на Община Русе провежда текущи срещи със заинтересовани
инвеститори; през 2019 г. ще бъде извършен анализ на съществуващата
ситуация и възможности за развитие на Летище Русе.
Рехабилитация и модернизация на пристанище „Пристис“ - Към настоящия
момент Договорът за предоставяне на концесия за пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „ Пристис“ - публична общинска собственост,
сключен между Общински съвет - Русе и „Порт Пристис“ ООД, не е влязъл в
сила. По тази причина не е започнало изпълнението на инвестиционната
програма, неразделна част от този договор. Очаква се влизането в сила на
концесионния договор да стане през първото тримесечие на настоящата година.
Тогава ще стартира и изпълнението на инвестационната програма за
рехабилитация и модернизация на обекти - публична общинска собственост,
намиращи се на територията на пристанище „Пристис“.

Специфична цел 3.1.2 Подобряване на общинската транспортна инфраструктура



Ремонт на общински пътища - Извършена е ремонт на общински път ОПRSE1051 Ново село - Долно Абланово на стойност 322 219,38 лв.
Ремонт на уличната мрежа, пътна маркировка и сигнализация на територията
на гр. Русе - През 2018 г. ОП „Комунални дейности“ са извършили необходимите
ремонтни дейности по пътната мрежа на гр. Русе, като са положени 5 989 т.
асфалт. Във вилните зони намиращи се в околностите на града са положени
около 7 000 т. трошенокаменна настилка и около 1 000 т. фрезован асфалт. За
ремонт на уличната мрежа през 2018 г. са изразходени средства в размер на
1 689 930 лв.
По отношение на пътната маркировка и сигнализация данните са, както следва:
1. Полагане хоризонтална пътна маркировка - 9337.67 м2
2. Изработване пътни знаци /ПЗ/ и съоръжения за монтирането им:
 ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м2 - 576 бр.
 ПЗ със скоби за закрепване от 0,52 м2 до 2,50 м2 - 6 бр.
3. Монтаж вертикална пътна сигнализация в гр. Русе:

74

 ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м2 - 294 бр.
 ПЗ със скоби за закрепване от 0,52 м2 до 2,50 м2 - 11 бр.
4. Изработване,ремонт и монтаж парапет стандартен тръбен, антипаркингови
стълбчета, сфери, реперни стълбчета и изкуствени неравности:
-

-

През 2018 г. за
на 110 810 лв.


Монтаж на нтипаркингови стълбчета и сфери - 727 бр.
Отремонтиране и монтаж парапет стандартен тръбен - 177.5 л.м.
Отремонтиране и монтаж оградни съоръжения и еластични огради 637,6 л.м.
Изработване оградни пана за парапет стандартен висок тръбен - 276
л.м.
Отремонтиране и монтаж „изкуствени неравности” - 55.12 л.м.
5.Поддържане светофарни уредби /СУ/ на територията на гр. Русе
Подмяна дефектирали лампи ниски и високи светофарни секции - 243
бр.
Промяна часовото време във всички координатори на зелена вълна за
СУ и извършване пролетна и есенна профилактика на всички
контролери за СУ
Текуща поддръжка СУ – отстраняване повреди – 98 бр. и др.
пътната маркировка и сигнализация са инвестирани средства в размер

Осигуряване на специализирана техника и оборудване за поддържане на
хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация и светофарното
регулиране - През 2018 г. за нуждите на предприятието е закупена следната
техника: специализиран пистолет с перли за полагане на хоризонтална пътна
маркировка. Инвестираните средства са в размер на 4 488 лв.

Специфична цел 3.1.3 Развитие на интегриран градски транспорт


Актуализиране на общинската транспортна схема на Община Русе – През 2018
г. е сключен договор с предмет: „Актуализация на общинската транспортна
схема на Община Русе“. Договорът се финансира комбинирано със средства от
бюджета на Община Русе и проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for
sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight
logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора
в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в
градските центрове), финансиран по Договор №690699 по Програма „Хоризонт
2020“. Срокът за изпълнение на договора е 12 календарни месеца като е
заложено да бъдат изпълнени следните дейности:
Дейност 1: Събиране и анализ на базова информация за текущото състояние
Дейност 2: Изготвяне на актуализирана транспортна схема на Община Русе
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Дейност 3: Организиране и провеждане на дискусии със заинтересованите
страни (вкл. действащите транспортни оператори) и публично обсъждане на
предложението за актуализация на транспортната схема на Община Русе.
Общата стойност на сключения договор е 318 000 лв. с ДДС. Към настоящия
момент са разплатени 35% от общата стойност по договора – 111 300 лв.
Водещ принцип, на който ще се базира новата транспортна схема, е
разделянето на автобусния от тролейбусния транспорт. По този начин ще се
избегне и дублирането на линиите и евентуална нелоялна конкуренция между
превозвачите. Очаква се окончателният документ да е готов през лятото на
2019-та година, когато Общински съвет – Русе да го одобри.
Изпълнение на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе –
2-ри етап“ - Проектът е в процес на изпълнение, като два от обектите са
физически завършени, а по останалите три ремонтните дейности продължават.
Стойността изразходвана за 2018 г. по проект е 14 231 239,88 лв.
Модернизиране и подновяване на автопарка в масовия градски транспорт През 2017 г. по дейност „Модернизиране и подновяване на автопарка в масовия
градски транспорт“ няма инвестирани средства и няма закупувани нови
превозни средства. Проучват се възможностите за цялостно решение на
въпроса.
Изпълнение на проект „CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива
мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без
вредни емисии в градските центрове" - Община Русе, в партньорство с 4
европейски града – Мадрид (Испания), Мюнхен (Германия), Стокхолм (Швеция),
Турку (Финландия), университети, частни компании и неправителствени
организации изпълнява проекта по Програма „Хоризонт 2020“, който е с период
на реализация 01.09.2016 г. - 31.08.2020 г.
През 2018 г. е изграден буферен паркинг в кв. „Дружба“ с 41 бр. паркоместа, от
които 4 бр. за хора с увреждания. През 2019 г., паркингът ще работи на
принципа „Паркирай и пътувай“ (Park & Ride), съгласно заложеното в договора
за финансиране на проекта.
Изпълнено е проектиране на 5 иновативни пешеходни пътеки, от които през
2019 г. ще бъдат пилотно изградени 2 на територията на кв. „Дружба“.
Извършено е проектиране за реконструкция на съществуващи и/или изграждане
на нови тротоари, и изграждане на съоръжения за колоездене по протежение
на бул. „Васил Левски“ и бул. „Гоце Делчев“. През 2019 г. ще бъде изграден
пилотно участъкът по бул. „Васил Левски“, в участъка от бул. “Христо Ботев“ до
ул. „Даме Груев“.
Сключен е договор за актуализация на общинската транспортна схема на
Община Русе със срок за изпълнение 12 календарни месеца. Извършени са
анализи на възможни маршрути за нощна линия на градския транспорт от
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Централна ЖП гара през центъра на града към кв. „Дружба“, която се очаква да
стартира през 2019 г.
Инвестираните средства за 2018 г. са в размер на 142 724 лв.
Приоритет 3.2 Интегрирано и устойчиво развитие на градската среда
Специфична цел 3.2.1 Подобряване на градската среда на територията на град Русе






Развиване на системата за видеонаблюдение на места с масово пребиваване
на хора - През 2018 г. към системата за видеонаблюдение бяха добавени
камери за наблюдение на Паметника на моряка, Пробивът „Кауфланд“,
Доходно здание, кв. „Средна кула“ и с.о. „ДЗС“. Инвестираните средства са в
размер на 35 000 лв.
Инсталиране на точки за безплатен безжичен интернет достъп на обществени
места на територията на гр. Русе - Община Русе е сред 130-те общини, които ще
получат ваучери от Европейската комисия по инициативата WiFi4EU.
Инициативата WiFi4EU има за цел да осигури широко разпространение на
безплатния достъп до интернет на обществени места.
По проекта, който ще се реализира през 2019 г., са предвидени 10 точки за
безплатен достъп до интернет на обществени места в град Русе.
Благоустрояване на междублокови пространства във всички квартали на град
Русе (в т.ч. озеленяване и изграждане на паркинги) - През 2018 г. изпълнени
или започнали своето изпълнение следните обекти, попадащи дейността, както
следва:
 „Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570
до о.т.10201 и благоустрояване около жил. бл. „Драва“, гр. Русе” –
обектът е завършен. Разходвани средства за периода са 298 579 лв.
 „Благоустрояване на жилищен блок „Скъта“, ж.к. „Родина 1“, гр. Русе“ –
обекта се изпълнява. Разходвани средства за периода 1 750 лв.
 „Благоустрояване на ж. бл. „Вела Пискова“ в ж.к. „Възраждане“, гр. Русе“
– завършен. Разходвани средства за периода 52 718,92 лв.
 „Благоустрояване прилежащите пространства на ж.бл.304 и ж.бл.307, ж.к.
„Чародейка Г-север“, гр. Русе“ – завършен. Разходвани средства за
периода 305 830,84 лв.
 „Временен открит паркинг при бл.8 в ж.к. Дружба 3, гр. Русе“ – обектът се
изпълнява. Разходвани средства за периода 12 280 лв.
 „Временен открит паркинг източно от бл. „Феникс“ в ж.к. „Изток“, гр.
Русе“ – завършен. Разходвани средства за периода 124 396,38 лв.
 „Изграждане на паркинг за автомобили, обслужваща улица в ПИ
63427.2.319 и благоустрояване в кв.142 и кв.142.1, УПИ XVI-4884 и УПИ
XIX-за трафопост, югоизточно от Задругата на майстора, гр. Русе“ –
завършен. Разходвани средства за периода 139 374,14 лв.
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 „Благоустрояване на околните пространства между ул. „Шипка“ и ул.
„Чипровци“ – обектът се изпълнява. Разходвани средства за периода 292
860,93 лв.
Ремонт и реконструкция на съществуващите и изграждане на нови детски
площадки - През 2018 г. са изразходвани общо 876 581,82 лв. за обновяване на
съществуващи детски площадки. През отчетния период са обновени общо 35
детски площадки.
Изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и
изграждане на зони за обществен отдих“:
 Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Баба
Тонка“, гр. Русе
 Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по
крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на речна гара до ул.
„Мостова“, гр. Русе - първи, втори и трети етап
 Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Райко
Даскалов“, гр. Русе
 Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул.
„Славянска“, гр. Русе
 Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул. „Църковна
независимост“, гр. Русе
 Парк на Младежта - реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане
на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с
„Възраждане“ - четвърти етап.
Проектът е в процес на изпълнение, като ремонтните дейности продължават по
всички обекти включени в него. Стойността, изразходвана за 2018 г. е в размер
на 5 046 074,59 лв.

Специфична цел 3.2.2 Подобряване на жизнената среда в малките населени места


№

Изпълнение на проекти в рамките на Фонд „Малки населени места“ - През
2018 г. Община Русе проведе Кампанията за четвърта поредна година.
Средствата, които се отпускат, са в размер на 320 000 лв. с ДДС и са насочени
към финансиране на проекти на 13-те кметства от общината, както и кварталите
„Средна кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и „Образцов чифлик“. След извършената
оценка за финансиране бяха одобрени 16 проекта на обща стойност 317 952,59
лв., които продължават да се изпълняват до края на настоящата година в
населените места на територията на община Русе.
Кандидат

Име на проектното предложение

Срок на
изпълнение

Сума
/лв. с вкл. ДДС/
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Кметство
Басарбово
1.

2.

3.

Кметство
Бъзън

Кметство
Долно
Абланово

4.

Кметство
Мартен

5.

Кметство
Николово

6.

Кметство Ново
село

7.

Кметство
Просена

8.

Кметство
Сандрово

9.

Кметство
Семерджиево

10. Кметство
Тетово
11. Кметство
Хотанца

„Ремонт, рехабилитация
и
благоустрояване на обръщателна
автобусна спирка и прилежащите и
площи за обществени нужди в
село Басарбово“
„Благоустрояване
на
съществуващите гробищни парка християнски и мюсюлмански в
село Бъзън“
„Възстановяване
на
пътната
настилка на ул. „Христо Ботев“ и
ул. „Васил Коларов“ в село Долно
Абланово“
„Изграждане на система за
видеонаблюдение в град Мартен“
„Възстановяване на пътна настилка
на
ул.
„Шипка“
и
кръстовището с ул. „Стара планина
“ в село Николово“
„Частична рехабилитация на пътна
настилка на ул. „Мургаш“ и
поставяне на автобусна спирка на
ул. „Мургаш“, пейки и кошчета за
сметосъбиране в парка в Ново
село, община Русе“
„Ремонт и рехабилитация на
уличната мрежа в село Просена“
„Текущ ремонт на Детски спортен
център към бивше Основно
училище „Отец Паисий“ – трети
етап
„Изграждане на детска площадка в
с. Семерджиево“
„Частични ремонтни дейности по
ул. „Дунав“ в с. Тетово“
„Възстановяване
на
пътната
настилка на ул. „Мария Луиза“ и
ул. „Георги Сава Раковски“, с.
Хотанца, община Русе“

12. Кметство
Червена вода

„Облагородяване
парк“

13. Кметство
Ястребово

„Ремонт и
тротоари“

на

30.11.2018 г.

23 999,80

30.11.2018 г.

20 998,00

30.10.2018 г.

15 000,00

30.11.2018 г.

30 000,00

30.06.2018 г.

30 000,00

01.09.2018 г.

24 000,00

30.11.2018 г.

12 998,80

30.09.2018 г.

24 000,00

30.07.2018 г.

21 000,00

15.08.2018 г.

25 996,20

30.06.2018 г.

21 000,00

30.09.2018 г.

23 999,40

31.08.2018 г.

14 983,20

гробищен

рехабилитация

на

79

14. Квартал ДЗС и
Образцов
чифлик

„Закупуване на нови машини и
съоръжения за поддръжка на
паркове и градини“

15. Квартал
Долапите

„Реновиране
на
мултифункционална
спортна
площадка в кв. Долапите“ –
четвърти етап
„Изграждане на фитнес площадка
на открито“

16. Квартал
Средна кула

30.11.2018 г.

9 977,19

30.10.2018 г.

10 000,00

15.10.2018 г.

10 000,00

Обща сума:



317 952,59

Рехабилитиране на уличната мрежа в малките населени места
 Асфалтиране на уличната мрежа в село Ястребово - положен е 178 тона
асфалт на стойност – 29 885 лв.
 „Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и
улична мрежа на територията на Николово: изкърпване по ул.„Липник“ и
„Плиска“ и преасфалтиране на „Розова долина“, „Иван Вазов“, „Белмекен“,
„Панайот Волов“ и пътя към и ремонтна работилница - 98 500 лв.
 Рехабилитиране на уличната мрежа в с. Бъзън на стойност 46 890 лв. от
Община Русе и дарение на стойност 102 377 лв. от Автомагистрали "Черно
море"
 В село Семерджиево основно са асфалтирани улиците „Липник“ и „Червен“.
Частично асфалтиране имаше по улиците „Отец Паисий“, „Марица“,
„Ястребовско шосе“, „Хаджи Димитър“, „Черно море“, „Боримечка“ – 47 000
лв.
 На Кметство Сандрово през 2018 г. са осигурени 47 000 лв. за ремонт и
преасфалтиране на улиците в селото. С отпуснатите средства са изкърпени
всички улици и преасфалтирани: ул. „Трети март“ – 250 м, ул. „Юрий
Гагарин“ – цялата, ул. „Васил Левски“ – 200 м; Преасфалтирано кръстовище
между улиците „Трети март“ и „Марица“
 В село Хотанца са асфалтирани част от ул. „Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Шипка“
част от ул. „Неофит Рилски“ и ул. „Г. С. Раковски“ на обща стойност 46 500,00
лв.
 „Преасфалтиране и изкърпване на общински пътища и улична мрежа на
територията на Долно Абланово“: по ул. „Александър Стамболийски“ и
„Васил Коларов“ – 20 000 лв.
 В село Червена вода е извършено фрезоване и полагане на плътен
асфалтобетон по ул. Райко Даскалов – 845 кв. м. и по ул. „Ал. Стамболийски“
– 1 034 кв. м. на стойност 56 500 лева.
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 В село Тетово е извършено възстановяване на уличната настилка на
централната улица на село Тетово, с машина „Турбо“ - 3 445 лв.; цялостно
възстановяване на улична настилка /фрезоване и полагане на асфалт/ на ул.
„Цар Симеон“ - 57 000 лв.
 В село Просена е извършено рехабилитиране на уличната мрежа в т.ч.
цялостно преасфалтиране на отсечки по улици „Бачо Киро“ и част от ул.
„Панайот Хитов“; частично изкърпване по улици „Христо Ботев“ и „Любен
Каравелов“ - 47 000 лв.
 Рехабилитирана е частично асфалтовата настилка на ул. „Трети март“ и ул.
„Васил Априлов“ в село Ново село на стойност 47 000 лв.
 За рехабилитация на уличната мрежа в град Мартен са отпуснати средства в
размер на 97 500 лв.
 За асфалтиране на уличната мрежа в Басарбово са инвестирани 57 000 лв.
Обновяване на сградния фонд на образователната инфраструктура в малките
населени места - За поредна година, следвайки един от приоритетите си,
свързани с развитието на малките населени места и общности, през 2018 г.
Община Русе осигури общо 138 367 лв. за ремонт и оборудване на 9 читалищни
сгради в Русе и малките населени места както следва: ВЧ „Зора 1866“, НЧ
„Христо Ботев 1908“ и НЧ „В. Левски 1945“ в Русе и народните читалища в селата
Николово, Червена вода, Семерджиевo, Басарбово, Ястребово и Бъзън.
Изпълнение на проекти в рамките на Националната кампания „За чиста
околна среда - 2018“ - През 2018 г. на територията на малките населени места в
община Русе са реализирани следните проекти, финансирани от ПУДООС:
 Кметство Николово – „Благоустрояване и озеленяване на обществено
пространство в кв. Гагаля и превръщането му в зона за отдих и игри“ 10 000 лв.
 Кметство Тетово - „И аз участвам в почистването и облагородяването на
зона за провеждане на обществени мероприятия и отдих в с. Тетово“ 9 984 лв.
 ДГ „Роза“, с. Ново село - „Зелена работилница - Изграждане на детска
екоградинка, филиал с. Семерджиево“ - 4 944 лв.
 ДГ „Синчец“ - „Обичам природата - и аз участвам“ - 4 412,70 лв.
 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово - „Да опознаем природата на
моя роден край и да я направим по-привлекателна“ - 4 980 лв.
Изпълнение на проекти финансирани от дирекция „Вероизповедания“ към
Министерски съвет - През 2018 г. беше реализиран проект „Изработване на
ограда на храм „Св. Арх. Михаил“ - с. Сандрово, финансиран от Дирекция
„Вероизповедания“ към Министерски съвет. Проектът е на стойност 12 692 лв., а
субсидията, която беше отпусната е 8 000 лв. Останалите необходими средства
за реализиране на проекта бяха осигурени от Църковното настоятелство при
църквата „Св. Арх. Михаил“ - с. Сандрово и спонсори. Проектът беше

81

реализиран успешно и отчетен пред Дирекция „Вероизповедания“ на
Министерски съвет.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 Опазване на околната среда, ефективно управление на
ресурсите, енергийна ефективност и превенция на риска
Стратегическа цел 4 е насочена към опазване на околната среда, подобряване
управлението на ресурсите, повишаване на енергийната ефективност и прилагане на
политики за превенция и управление на риска. Съобразно Националната стратегия за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г., която напълно отразява целите на
стратегията „Европа 2020“, един от подходите за пространствено планиране е
осигуряването на устойчиво градско развитие. Една от стъпките за реализирането на
такъв подход е „последователното координирано решаване на икономическите,
екологичните, социалните и културните въпроси, възникващи в градовете чрез
концентрация на ресурси за трайно подобряване на градската среда и качеството на
живот“. Във връзка с това Общината трябва да работи в посока интелигентно
управление на „градските екосистеми – вода, енергия, отпадъци“ и насърчаване
използването на възобновяеми енергийни източници. Тази стратегическа цел се
фокусира върху подобряването на качеството на живот, намаляване на отрицателната
зависимост между икономическия растеж и въздействието върху околната среда,
свързано с използването на природни ресурси. Стратегическата цел е насочена към
създаване на необходимия капацитет за опазване и интелигентно управление на
природните ресурси и опазване на биоразнообразието като индикатори на устойчиво
градско развитие.
Общо инвестираните средства през 2018 г. за изпълнението на Стратегическа цел 4 са
на стойност 16 931 500 лв.
Приоритет 4.1 Опазване на околната среда и ефективно управление на ресурсите
Специфична цел 4.1.1 Прилагане на политики за опазване на околната среда




Възстановяване на почвеното плодородие на установени нарушени терени
край селищните образувания; почистване и рекултивиране - Почистени от ОП
„Паркстрой-Русе“ са 55 сметища и нерегламентирани замърсявания от
строителни, битови и растителни отпадъци. Изразходваните средства са в
размер на 219 243 лв. Извършени са дейности по машинно и ръчно товарене на
отпадъци, транспорт на отпадъци, подравняване и оформяне на терени, уборки
и др.
Организиране на информационни кампании с цел повишаване обществената
информираност и ангажираност за опазване на околната среда - През 2018 г.
Община Русе участва в провеждането на следните инициативи:
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 Четвъртото издание на националната екоинициатива „Стара хартия за нова
книга“ - 2 740 деца предадоха 13,8 тона стара хартия и получиха в замяна
над 2 950 нови книги. Благодарение на предадената хартия участниците в
празника, спасиха от изсичане 182 дръвчета. Организатори на инициативата
са „ЕКОПАК България“ АД и Книжен център „Гринуич“, с подкрепата на
Община Русе и Регионалната библиотека „Любен Каравелов“
 Кампания по събиране на опасни отпадъци – проведени са две кампании за
събиране на опасни отпадъци /общо четири дни/, като по време на първата
кампания са предадени 105,20 кг, през втората кампания - 97,68 кг. Общо
събрано количество през 2018 г. - 202,80 кг. опасни отпадъци от
домакинствата
 Кампанията „Да изчистим България заедно“ е най-мащабната
доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена
чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да
направи България чиста в дългосрочен план - за 2018 г. събраното
количество отпадъци е 44,60 т.
Общо изразходените средства за кампаниите за опасни отпадъци от Община
Русе са в размер на 3788,11 лв.
 Община Русе спечели конкурса „Най-зелена община“ на „Екопак България“
АД за 2018 г. с проект, насочен към повишаване на познанията на учениците
за разделното събиране на отпадъци от опаковки. Наградата бе официално
връчена от изпълнителния директор на „Екопак България“ АД Тодор
Бургуджиев. Проектът, с който Община Русе спечели надпреварата в своята
категория, е информационно-образователна кампания под мотото „Върнете
ме в природата“ за деца в училищна възраст за популяризиране на
разделното събиране на отпадъци от опаковки.
На територията на град Русе има разположени общо 803 контейнера за
разделно събиране на отпадъци. Жълтите са 268 на брой, сините са 269, а
зелените са 266.
Разширяване на обхвата на жилищните зони с централно топлоснабдяване През 2018 г. към топлопреносната мрежа на гр. Русе са присъединени общо 5
нови сгради, като инвестираните средства са в размер на 40 758,28 лева.
„Топлофикация Русе“ ЕАД изгради и въведе в експлоатация 3 нови абонатни
станции, които захранват 3 сгради. Освен това бяха включени 2 допълнителни
сгради към вече съществуващи абонатни станции. Също така са присъединени
около 60 нови клиенти. През 2018 г. бяха сключени 9 предварителни договора
за присъединяване на нови сгради, като се очаква ефективното пускане в
експлоатация на тези сгради да стане през предстоящата година, или най-късно
до 2020 година.
Осъществени са ремонти на повече от 70 точки по топлопреносната мрежа в
града, по време на които са отстранени дефектирали участъци от
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топлопроводите, бяха подменени различни видове арматура, елементи от
системите за автоматично регулиране, топлообменници и циркулационни
помпи. Проведена е рехабилитация и профилактика на всички абонатни
станции, които са собственост на Дружеството.
Една от най-големите цели е да се осъществи разширяване на топлопреносната
мрежа чрез присъединяването на планираните 12 нови обекта, които са в
процес на строеж и са подали заявление за включване.
Изпълнение на проект по Приоритетна ос 5, мярка 16 „Намаляване на
замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на
ФПЧ10 и NOx“ на ОПОС 2014-2020 - Министерството на околната среда и водите
обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на
атмосферния въздух“. Сред конкретните бенефициенти по процедурата е
Община Русе.

Специфична цел 4.1.2 Насърчаване на ефективното управление на ресурсите




Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци, образувани на територията на Община Русе - Изготвен е
морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци,
образувани на територията на община Русе.
Обновяване, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата в
агломерацията на гр. Русе - През 2018 г. от ВиК Русе са извършени следните
дейности:
 Строителни ремонти на стойност 165 764,19 лв. без ДДС
 Лабораторни проби от обекти на стойност 1996,64 лв. без ДДС
 Проектиране, изготвяне на екзекутиви и заснемане на цифрови модели
на стойност 57 110,10 лв. без ДДС
 Доставка на машини и съоръжения на стойност 722 422,49 лв. без ДДС
 Програмни продукти на стойност 28 783,85 лв. без ДДС.
Общо инвестирани средства в агломерацията на гр. Русе: 1 988 824,01 лв.
без ДДС.
По-долу в табличен вид е представена подробна информация за
обновяване, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежата в агломерацията
на град Русе, както и инвестираните за целта средства през 2018 г.:

№

Наименование на обекта

Стойност

лв. без ДДС

параметри

L

D

материал

84

1

2

3

4

5

6

44995.98

125

110

ПЕВП

228784.34

117
266
258

100
200
300

ЧУГУН

300
315
160
110

ЧУГУН
ПЕВП

87274.00

197
483
508
302

56560.50

177

110

ПЕВП

110420.69

367

110

ПЕВП

64677.83

237

110

ПЕВП

34472.90

55.25

250

ЧУГУН

27150.18

186

110

ПЕВП

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД Ф1 ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф32 ММ, УЛ. ОГОСТА, ГР.
РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 2" ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф32 ММ, УЛ. НИКОЛАЕВСКА № 67, ГР. РУСЕ

2174.83

13

32

ПЕВП

1646.37

15

32

ПЕВП

1004.62

13

25

ПЕВП

1185.76
1240.67
344.63
2399.11

20
12
15
12

25
63
25
63

ПЕВП
ПЕВП
ПЕВП
ПЕВП

750.45

11

150

715.01

12

50

ПЕВП

1040.54

14

25

ПЕВП

1841.74

11

40

ПЕВП

22

ПОДМЯНА НА СВО Ф 3/4'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, КВ. СРЕДНА КУЛА, УЛ. РОЖЕН №
12, ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ № 8, ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф63 ММ, БЛ. ЦЕНА, ВХ. В, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ИЗГРЕВ, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф63 ММ, ПО УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ, БЛ. 31, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЪЖДОПРИЕМНИК С ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф150 ММ ПО УЛ. ЦАР
ОСВОБОДИТЕЛ И УЛ. ХАН АСПАРУХ, ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф2 1/2'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф50 ММ, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, БЛ.
СЕРДИКА, ВХ. 2, ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 3/4'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, УЛ. БАЧО КИРО № 8, КВ. СРЕДНА
КУЛА, ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф1 1/4'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф40 ММ, УЛ. ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ №
4, ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 3/4'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, УЛ. БАБА ТОНКА № 38, ГР. РУСЕ

974.44

24

25

ПЕВП

23

ПОДМЯНА НА СВО Ф2'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф63 ММ, УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ № 18, ГР. РУСЕ

2036.53

17

63

ПЕВП

24
25
26

ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ОСОГОВСКА ПЛАНИНА № 1, ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф63 ММ, СЗ ДУНАВ, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф50 ММ, УЛ. КОЛЕДНИЦА № 7, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ

1525.32
1189.50
1104.20

10
18
10

25
63
50

ПЕВП
ПЕВП
ПЕВП

27

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С ПЕ ТРЪБИ Ф40 ММ, УЛ. ВИСКЯР ПЛАНИНА, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. МАЛЬОВИЦА № 44, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. МАЛЬОВИЦА № 46, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф75 ММ ПО БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЗА ТПК
СОЛИДАРНОСТ, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ

1896.13

60

40

ПЕВП

1126.00

10

25

ПЕВП

1104.77

10

25

ПЕВП

1919.31

23

75

ПЕВП

ОБЩИНА РУСЕ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

28
29
30

ВОДОПРОВОДИ
АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД Ф100 ММ С ПЕВП Ф110/10 С L=125 М ПО БЕЗ
ИЗКОПЕН МЕТОД ПО УЛ. "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА ЧУГУНЕН ВОДОПРОВОД Ф100 И Ф200 С ЧУГУН Ф100ММ С L=117М И
Ф200ММ С L=266М И СВО, ПО УЛ. "ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ", ГР. РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф530ММ СТОМАНА И Ф325ММ СТОМАНА С ЧУГУН
Ф300ММ, С ДЪЛЖИНА L=258М, ПО БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ", ГР. РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД Ф300 ЕТЕРНИТ С ПЕВП Ф315/10 И ЧУГУН Ф300 И
ВОДОПРОВОД Ф108 СТОМАНА С ПЕВП Ф160/16 ПО БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ", ГР. РУСЕ, ЗПЗ
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД Ф100ММ С ПЕВП Ф110/10 С L=302М ПО УЛ. „ДУХОВНО
ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. РУСЕ, ОБЩ. РУСЕ
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД Ф 100ММ С ПЕВП Ф110/10 С L=177М ПО УЛ. „ОТЕЦ
ПАИСИЙ“, ГР. РУСЕ, ОБЩ. РУСЕ
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД Ф100ММ С ПЕВП Ф110/10 С L=367М ПО УЛ. „СИМЕОН
ВЕЛИКИ“, ГР. РУСЕ, ОБЩ. РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф100ММ ЧУГУН С ПЕВП Ф110ММ, С
ДЪЛЖИНА L=234М ПО УЛ. "БАБА ТОНКА", ГР. РУСЕ
ПОДМЯНА НА ЧУГУНЕН ВОДОПРОВОД Ф250 С ЧУГУН Ф250ММ С L=55,25М, ПО УЛ.
"ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР. РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф100 ЧУГУН, С ПЕВП ТРЪБИ Ф110, ПО УЛ.
ЦАРИГРАД, ОТ УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ ДО УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА, ГР . РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ

97951.84
150264.88

ЧУГУН

ПЕВП

85

31
32
33
34
35
36
37

ПОДМЯНА НА СВО С ПЕ ТРЪБИ Ф63 ММ, КВ. ЧАРОДЕЙКА-ЮГ, УЛ. РАДИ ИВАНОВ, БЛ. 205,
ВХ. 6, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 25 ММ, ПО УЛ. БЕЛИ ЛОМ №3, КВ. СРЕДНА КУЛА, ГР.
РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 1 1/2'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф40 ММ, УЛ. ЦЪРКОВНА
НЕЗАВИСИМОСТ № 2, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 3/4'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, УЛ. КРЕМИКОВЦИ № 8, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД Ф 125 ММ, С ПЕВП ТРЪБИ Ф110 ММ,
УЛ. МАТЕЙ СТОЙКОВ, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 40 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД №35, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД Ф 100 ММ ЧУГУН С ПЕВП ТРЪБИ Ф 110 ММ, ПО УЛ.
ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ КЪМ УЛ. РАЙКО ДАСКАЛОВ, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
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ПОДМЯНА ТРЪБНА ЧАСТ ПРЕДИ И СЛЕД ХИДРОФОР НА СВО Ф 2 1/2 - 2'' ПОЦ., ПО УЛ.
ПЕТКО Д. ПЕТКОВ, БЛ. СЕРДИКА, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
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АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД Ф 2 1/2'' ПОЦ. С ПЕВП ТРЪБИ Ф 32 ММ, ПО УЛ.
ПРИСТАНИЩНА ПРЕД ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 25 ММ, ПО УЛ. МОСТОВА № 23, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 25 ММ, ПО УЛ. ВЕЛИНГРАД № 19, КВ. СРЕДНА КУЛА, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 25 ММ, ПО УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ № 15, КВ. СРЕДНА КУЛА, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД Ф100ММ - ЕТЕРНИТ, С ТРЪБИ ПОЛИЕТ Ф110ММ, ПО
УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №7А, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №7Б, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №7В, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №5, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. БЕЛМЕКЕН №19, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф32 ММ, ПО УЛ. БЕЛМЕКЕН И УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН, ГР.
РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №18, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №16, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН №14, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, БЛ. ТОДОР КОЙНОВ, ВХ. Д, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ЗГОРИ ГРАД №1, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. КОНСТАНТИН ИЛИЕВ №3, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф40 ММ, ПО УЛ. ОКОЛЧИЦА №4, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД Ф 100ММ С ПЕВП ТРЪБИ Ф125 ММ ПО УЛ. ИЛИНДЕН
№11, КВ. ДРУЖБА 3, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф75 ММ ПО УЛ. ИЛИНДЕН №11, КВ. ДРУЖБА 3, ГР.
РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф40 ММ ПО УЛ. Н.ТАБАКОВ, БЛ.103, ВХ.6, КВ. ДРУЖБА
3, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
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ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ ПО УЛ. Е. КАРАВЕЛОВА №13, КВ. ДРУЖБА 2,
ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ ПО УЛ. КЛИСУРА, №101, КВ. ДРУЖБА 2, ГР.
РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО 3/4 ПОЦ., С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ДАСКАЛ ХРИСТАКИ № 10,
ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО 3/4 ПОЦ., С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ДОНДУКОВ КОРСАКОВ №
57А, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 50 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД № 7А, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 25 ММ, ПО УЛ. НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ № 23 (УЛ.
ЦАРИГРАД), ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 40 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД № 13, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 25 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД № 14, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 32 ММ, ПО УЛ. МАЛКА КАЙНАРДЖА № 3 (УЛ.
ЦАРИГРАД), ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 40 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД № 2, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 40 ММ, ПО УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 48 (УЛ.
ЦАРИГРАД), ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 40 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД № 15, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 40 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД № 4, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО С ПЕВП ТРЪБИ Ф 75 ММ, ПО УЛ. ЦАРИГРАД № 7Б, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА
РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф100 ЧУГУН., С ПЕВП ТРЪБИ Ф63 ММ, ПО УЛ.
ОТЕЦ ПАИСИЙ/УЛ. ЛЮЛЕБУРГАС №3, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО 1 1/4'' ПОЦ., С ПЕВП ТРЪБИ Ф40 ММ, ПО УЛ. ЛЮЛЕБУРГАС №3, ГР.
РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО 3/4 ПОЦ., С ПЕВП ТРЪБИ Ф25 ММ, ПО УЛ. ДАСКАЛ ТОНИ № 12, ГР.
РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД Ф 89 ММ СТОМАНА С ПЕВП ТРЪБИ Ф 90 ММ, ПО УЛ
ПЛИСКА- БЛ.ПЕРЛА, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 110 ПЕВП, КВ. ДРУЖБА 2, УЛ. ЛЕВЕНТА, БЛ.
ТРОЯН, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 50 ПЕВП, КВ. ДРУЖБА 2, УЛ. ЛЕВЕНТА, БЛ. ТРОЯН, ВХ. 1, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 50 ПЕВП, КВ. ДРУЖБА 2, УЛ. ЛЕВЕНТА, БЛ. ТРОЯН, ВХ. 2, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 50 ПЕВП, КВ. ДРУЖБА 2, УЛ. ЛЕВЕНТА, БЛ. ТРОЯН, ВХ. 3, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 63 ПЕВП, КВ. ДРУЖБА 2, УЛ. ЛЕВЕНТА, БЛ. ТРОЯН, ВХ. 4 И 5, ГР. РУСЕ,
ОБЩИНА РУСЕ
ПОДМЯНА НА СВО Ф 63 ПЕВП, КВ. ДРУЖБА, БЛ. 1, ВХ. 5, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЪЖДОПРИЕМНИК С ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф150 ММ ПО УЛ. ЦАР
ОСВОБОДИТЕЛ №4, ГР. РУСЕ
ОБЩО:
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Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани
биоразградими отпадъци - Община Русе е разработила проектно предложение
за анаеробна инсталация, в която е предвидена и компостираща част от
цялостната система за третиране на разделно събрани биоразградими
отпадъци.
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Изграждане на анаеробна инсталация за предварително третиране на
разделно събрани биоразградими отпадъци - Община Русе кандидатства за
изграждане на инсталация за анаеробно разграждане на биоразградими
отпадъци. Проектът е на етап оценка от Управляващия орган на ОП „Околна
среда 2014-2020“.
Изграждане на инсталация за предварително третиране/сепариране на битови
отпадъци преди депонирането им - Този проект е плод на публично-частно
партньорство между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД. През 2018 г. е
завършено изграждането на инсталацията и е получено разрешение за ползване
на строежа - първи и втори етап (РП № СТ-05-826/03.07.2018 г. и РП № СТ- 051186/05.10.2018 г.) Общата стойност на инвестицията е 5 833 509,97 лв., като
през 2018 г. са инвестирани 1 805 544,49 лева.
На 19.11.2018 г. между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД е сключен
договор за безвъзмездно третиране /сепариране/ на битови отпадъци от
общините-членове на РСУО - Русе. В края на 2018 г. инсталацията за сепариране
на отпадъци в Русе започна да функционира, като чрез тази дейност се
изпълняват задълженията на Общината по Закона за управление на отпадъците,
които включват изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на
битовите отпадъци. „Топлофикация Русе“ ЕАД ще приема битови отпадъци,
образувани на територията на общините Русе, Сливо поле, Ветово и Иваново,
като на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци ще бъдат
депонирани единствено отпадъчните фракции, които не подлежат на
последващо рециклиране и/или оползотворяване. Идеята на частното
Дружество е освен да реши проблема с депонирането на отпадъците на района,
е да отделя тази част от тях, които са подходящи за изгаряне в котлите му и
съответно сепарираните отпадъци да се превърнат в част от енергийния микс на
Дружеството, чрез който се произвежда електро-и топлоенергия.
Изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на съществуващото
общинско депо на територията на гр. Русе“ - След приключена техническа
рекултивация се извършва 2-ри етап - биологична рекултивация - засаждане на
фиданки, пролетно и есенно торене и косене. В края на 2019 г. се очаква
приключване на обекта с приемателни комисии, както и заплащане на
окончателни плащания на изпълнителите.

Приоритет 4.2 Енергийна ефективност и превенция на риска
Специфична цел 4.2.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност


Рехабилитация, модернизация и разширяване на системата за улично
осветление на Община Русе - През 2018-а година са монтирани близо 280 нови
улични и паркови осветителни тела в града и близо 80 в малките населени
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места. Предстои да бъде внедрена единна система за мониторинг и радио
управление на осветлението. Реализацията на този първи етап за
модернизиране на системата за улично осветление ще продължи до м. юни
2019 г. В него е включена подмяната на над 1 200 улични и 435 паркови
осветители. Проектът обхваща всички улици и пространства, заключени между
ул. „Николаевска“, бул. „Цар Освободител“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Одрин“,
ул. „Цар Калоян“, бул. „Придунавски“ в участъка от ул. „Мостова“ до ул.
„Независимост“, ул. „Независимост“, бул. „Съединение“. Следващите етапи за
реализация на енергийно ефективно осветление ще обхванат поетапно и
останалите квартали на град Русе, като целта е цялото улично осветление да
бъде обхванато в единна автоматизирана система за неговото управление.
Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост - През 2018
г. не е възлагано изготвяне на технически паспорти на сгради общинска
собственост. Не са разходвани средства.
Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд - През
2018 г. не са извършвани обследвания за енергийна ефективност на сгради
общинска собственост. През 2019 г. ще се извършат обследвания за оценка на
постигнатите икономии на енергия на сгради с реализирани проекти за
енергийна ефективност.
Прилагане на мерки по енергиен мениджмънт в сгради - общинска
собственост - През отоплителни сезони 2017/2018 г. и 2018/2019 г. се прилагат
мерки по енергиен мениджмънт на сгради общинска собственост. Спестеното
количество енергия през отоплителен сезон 2017/2018 г. възлиза на 3031 МВтч.
Изпълнение на дейности по проект „Енергийно обновяване на българските
домове“ (ОПРР 2007-2013 г.) и по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община
Русе - През 2018 г. по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради бяха обновени общо 10 сгради, като по този
начин над 800 домакинства имаха възможността да се възползват от
възможностите за безплатно реновиране на домовете им, които предоставя
Програмата. Общият брой на сградите на територията на Община Русе,
обновени от стартирането на Програмата достига 17, като през 2019 г. се очаква
да бъдат финализирани успешно всички одобрени сгради, с подписан договор
за финансиране от Българска банка за развитие. С това общият брой на сградите
на територията на Община Русе, обновени по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще достигне 27, с
общ брой живущи – над 4 600 души. В началото на 2019 г. предстои сключването
на последния договор за изпълнение на дейности по обновяване на
многофамилни жилищни сгради. От стартирането на Програмата през 2015 г. до
края на 2018 г., стойността на сключените договори за изпълнение на дейности
по обновяване на многофамилни жилищни сгради надхвърля 31,3 млн. лв., като
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до момента са разплатени близо 26,4 млн. лв. С приключването на дейностите
по всички сгради се очаква общата финансова стойност на санирането да
надхвърли 33 млн. лв.
Инсталиране на зарядни станции за електромобили - 3 бр. - в Русе са одобрени
3 петна за изграждане на зарядни станции за електромобили, съответно:
 На паркинга на пл. „Света Троица“
 На паркинга пред Дома на културата
 На ул. „Пирот“ пред Пощата.

С поставянето на четири колонки ще започне изграждането на зарядната
инфраструктура за електромобили в град Русе. Предстои да се проведат конкурси за
отдаване на терени общинска собственост, където да се поставят зарядните устройства.
Специфична цел 4.2.2. Прилагане на мерки за превенция на риска








Възстановяване параметрите на стената на язовир „Тетово“ и
хидротехническите съоръжения към нея - Ремонтиран е основния изпускател и
е почистена язовирната стена. Инвестираните средства са в размер на 8 000 лв.
Подобряване техническото състояние на язовирната стена на язовир
„Образцов чифлик“ и хидротехническите съоръжения към нея; осигуряване на
ретензионния обем на водохранилището; осигуряване на проводимостта на
речното легло; изграждане на контролно-измерителна система за мониторинг
върху язовирните стени – Очаква се през 2019 г. да бъде осигурено
финансиране по ОП „Околна среда“.
Разширяване на Приют за безстопанствени животни - През 2018 г. екипи на
отдела са заловили 1080 бр. безстопанствени кучета, от които 374 бр. са
кастрирани, а 391 бр. са върнати на обичайното им местообитание.
Осиновените кучета са 444 бр.
Почистване на речни корита и водосбори извън и в урбанизираните територии
- Дейността се изпълнява от ОП „Паркстрой“, като през 2018 г. са извършени
дейности по поддържане и почистването на река Русенски Лом, дигите и
терените около язовир в с. Тетово и дигите и терените около язовир „Образцов
чифлик“. Изразходваните средства през 2018 г. са в размер на 194 482 лв.
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ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ, В Т.Ч.:
1. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА, КАКТО И МЕРКИТЕ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ
Водещ приоритет в работата на Община Русе е привличането на средства от
фондовете на ЕС, които се инвестират в значими инфраструктурни проекти,
допринасящи за подобряване качеството на живот на русенци и утвърждаване
позициите на Русе като град-лидер. През 2018 г. общината продължи работа по
обявените процедури по оперативните програми за периода 2014-2020 и привлече
допълнителен финансов ресурс като подписа договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Реализирани са значителен брой дейности за
подобряване условията и качеството на живот на населението на общината и
естетизация на градската среда.
Най-общо, проблемите във връзка с реализацията на Актуализирания документ
за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017 - 2020
г. са свързани с недостатъчните и ограничени финансови ресурси.
Една от основните задачи на общинска администрация през 2018 г. бе да
използва максимално възможностите, предоставени от Оперативните програми и
другите финансиращи механизми и програми на ЕС за изпълнение на местните
приоритети за подобряване качеството на живот на населението, подкрепа на
социално – икономическото развитие и превръщането на Русе в модерен европейски
град.
2. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие на Община Русе 2014-2020, както и
Актуализираният документ за изпълнение на ОПР на Община Русе за периода 20172020 г. и годишните доклади за наблюдение на изпълнението на основния
стратегически документ за развитие на Община Русе са общодостъпни на електронната
страница на общината. Информация за Общинския план за развитие на Община Русе за
периода 2014-2020 г. и за Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план
за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г., както и програмите за тяхното
изпълнение, са широко популяризирани още на етапа преди тяхното приемане.
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Дирекция „Европейско развитие“ в Община Русе участва в процеса на изготвяне
на настоящия доклад за наблюдение като събра, обработи и анализира данни по
изпълнението на дейностите и проектите, включени в Програмата за изпълнение на
Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община
Русе за периода 2017-2020 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през
2018 г. е публикуван и е на разположение на официалната страница на Община Русе.
3. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между
Общинския план за развитие и секторните политики на Община Русе, разработването
на секторни стратегически документи се извърши в контекста на приоритетите на
Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община
Русе за периода 2017-2020 г. В допълнение, програмирането и изготвянето на проектни
предложения в различните сектори се синхронизира и обосновава както със
съответната секторна политика, така и със заложените приоритети в АДИОПР на
Община Русе за периода 2017 - 2020 г.
4. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО
В процеса на наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за
изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. се
осъществява координация и взаимодействие между администрацията на Община Русе
и принадлежащите кметства, Общински съвет Русе и Областен съвет за развитие на
Област Русе. Община Русе има задължение да изпрати на председателя на Областния
съвет за развитие на Област Русе копие от годишния доклад за наблюдението на
изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за
развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.. Община Русе осигурява участието и
на организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за
партньорство, публичност и прозрачност.

92

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
В Община Русе е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на
Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община
Русе за периода 2017-2020 г. от гледна точка на съпоставимост между планирани и
реализирани проекти и действия, вътрешен мониторинг и контрол. През последните
години Община Русе натрупа сериозен опит в подготовката на проекти и
административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е също
механизъм за избор на приоритетни за територията проекти и дейности на база на
географските информационни системи.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за
които се търсят възможности за финансиране. Независимо от съществуващите
проблеми, свързани с ограничените финансови ресурси, за постигане на ефективно
изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на ОПР за периода 2017-2020
г., Община Русе използва целия си потенциал за максимално оползотворяване на
различните възможности за финансиране – национално и от европейските структурни
и инвестиционни фондове.
Набелязани са и мерки за насърчаване на активното сътрудничество между
публичната администрация и бизнеса; създаване на успешни публично-частни
партньорства; подобряване на услугите за предприемачите и създаване на условия за
привличане на инвеститори, разкриващи нови работни места. Ще продължат усилията
за по-конкретно адресиране на социално-икономическите проблеми като се насърчи
взаимодействието и координацията между всички заинтересовани страни при
изпълнението на приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение на
Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
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