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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
•

Стартирахме мандата с бюджетна
рамка от 84,1 млн. лв., а за 2015 г. тя
вече е 105, 2 млн. лв. – ръст от над 25%
само за 4 години.

•

Намалихме числеността на
администрацията и заложихме на
професионализма – привлякохме
висококвалифицирани млади
служители и наложихме високо темпо
на работа.

•

Предприехме задълбочено и
дългосрочно стратегическо планиране
на всички секторни политики.

•

Реформирахме политиката по
управление на общинската собственост,
като в хода на мандата увеличихме
капитала на Общината с над 25 млн.
лева, придобивайки 52 имота.
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
•

За четири години привлякохме към
Русе над 200 млн. лева по проекти с
европейско и национално
финансиране.

•

Увеличихме размера на собствените
приходи с 18,23% спрямо 2011 г.

•

Ревизирахме и прекратихме всички
неизгодни договори, които ощетяват
интереса на русенските данъкоплатци.

•

Заложихме на пълна откритост и
прозрачност в нашата работа и на
активна обратна връзка по всяко
запитване, предложение или сигнал от
гражданите.

•

Ежегодно увеличавахме финансирането
от общинския бюджет за ключови
сектори като образование,
здравеопазване, култура, спорт и
социални дейности.
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ГРАДСКА СРЕДА
•

Възвърнахме европейския блясък на Русе!
В рамките на проект с европейско
финансиране изцяло реконструирахме
централната улица „Александровска“ и
прилежащите пространства в участъка от
площад „Свобода“ до площад „Батенберг“.

ПРЕДИ
СЕГА
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ГРАДСКА СРЕДА
•

Превърнахме градината на площад
„Батенберг“ в любимо място за отдих
и срещи на русенци и гостите на
града, като извършихме цялостна
реконструкция, озеленяване и
поставяне на парково обзавеждане,
реконструирахме съществуващия
фонтан и поставихме ефектно
осветление на паметника пред СОУ
„Христо Ботев“, пред сградата на
банка „ДСК“, Регионалния
исторически музей и на част от
съществуващите дървета на
площада.
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ГРАДСКА СРЕДА
•

Извършихме благоустрояване и
озеленяване на междублоковите
пространства при бл. №1 и №3 в кв. „ЦЮР“,
бл. „Вида“ в кв. „Възраждане“ и бл. №305 в
кв. „Чародейка“. Изградихме алеи с
осветление, детски площадки, места за
почивка и паркоместа.

•

Ремонтирахме 100 детски площадки
на територията на целия град.
Изградихме 7 изцяло нови площадки
за деца.
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ГРАДСКА СРЕДА
•

Изградихме 5 нови общински паркинга
с общ капацитет от над 300 паркоместа.
Те се намират в близост до „Булстрад
Арена“, в началото на ул. „Плиска“, до
бл. „Вида“, на ул. „Майор Атанас
Узунов“ и до сградата на НАП в Русе.

•

Подготвихме за участие в програмите
за безплатно саниране 38 жилищни
блока, в които живеят над 5 000
русенци.

•

Осигурихме улично осветление за 42
блока и 9 улици.
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ТРАНСПОРТ
•

Разширихме и модернизирахме бул.
„Тутракан“, с което подобрихме
достъпността и мобилността в
еврорегион Русе-Гюргево. Започна
работата по отпушването на „тапата“ под
жп надлеза до Дунав мост чрез
изграждане на ново платно.

•

Завършваме реконструкцията на
Кръговото кръстовище на бул. „Цар
Освободител“.

•

Ремонтираме три от подлезите на бул.
„България“ и един надлез над жп
линията в района на жп гарата

•

Завършваме изграждането на нова
улица, свързваща бул. „Липник“ и ул.
„Чипровци“ (т. нар. Пробив „Кауфланд“)

•

Реконструирахме ул. „Филип
Станиславов“, заедно с четири основни
кръстовища в кв. „Чародейка“.

•

Стартира изграждането на главната
велосипедна мрежа в града с
реализацията на първите 14 км
велоалеи.
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ТРАНСПОРТ
•

Открихме Център за контрол и
управление на трафика.

•

Въведохме система за електронно
таксуване в градския транспорт.

•

Оборудвахме 100 спирки с електронни
табла, които дават информация за
времето на пристигане на
транспортните средства на съответната
спирка.

•

Осигурихме бордови компютри за
всички превозни средства на
обществения транспорт с цел визуално
и гласово известяване на следващата
спирка, което създава удобство за
пътниците и улеснява хората с
увреждания.

•

Създадохме интернет портал, който
информира гражданите за маршрутите
и разписанията на градския транспорт.
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ТРАНСПОРТ
•

Въведохме система за
видеонаблюдение на 15 възлови
кръстовища, натоварени с интензивно
движение, която дава възможност за
контрол на трафика и бърза реакция
при инциденти.

•

Поставихме номерата на линиите от
масовия градски транспорт по всички
спиркови указатели и разписанието на
линиите по възловите спирки за
информация на всички пътуващи с
обществен транспорт.

•

Рехабилитирахме цялата въздушноконтактна мрежа на тролейбусния
транспорт, пребоядисахме всички
стълбове и подменихме тези, които
бяха повредени.

•

Успешно приключихме процедурата по
безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху Летище Русе от
Министерството на транспорта към
Община Русе. Така Русе стана първата
българска община със собствено
летище.
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ЕКОЛОГИЯ
•

С европейско финансиране стартирахме
закриването и рекултивацията на
съществуващото общинско депо за
отпадъци.

•

Стартирахме рекултивацията на Клетка 1
на Регионално депо за неопасни,
инертни и опасни отпадъци за общините
Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и
Тутракан.

•

Закрихме и рекултивирахме три стари
селски сметища – в с. Басарбово
(местност „Кантона“), с. Сандрово
(местност „Барата“) и в кв. „Средна кула“
(местност „Арнаут дере“).
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ЕКОЛОГИЯ
•

•

•

Открихме специализирана площадка с
мобилна инсталация за оползотворяване
на строителни отпадъци.
Разширихме капацитета на Общинския
приют за бездомни животни с нови 110
места и увеличихме броя на
кастрираните кучета и котки.
Изградихме 4 зони за разходка на
свободно пуснати домашни кучета в
различни части на града.

•

Оптимизирахме организацията за
поддържането на зелените площи, като
подменихме част от остарялата техника с
нова и поетапно продължаваме да
обновяваме растителността.

•

Община Русе безвъзмездно придоби 25
държавни имота в Лесопарк „Липник“,
както и 20 имота в Западен парк
„Приста“. Общината вече е собственик и
на Чифлишкото езеро.
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ОБРАЗОВАНИЕ
•

В рамките на мандат 2011-2015 г.
вложихме над 11 млн. лв. в строителноремонтни дейности и изграждане на
нова материална база в учебните
заведения.

•

Извършихме ремонт и саниране в 7
средни училища, както и в 4 детски
градини.

•

Изградихме многофункционална спортна
зала в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил
Философ“.
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
•

С европейско финансиране
ремонтирахме и оборудвахме наймодерния Екомузей в България, който
след повече от 30 години отново отвори
врати.

•

След повече от четвърт век врати отвори
отново и ремонтираната Къща-музей
„Баба Тонка“.

•

Обновихме Регионалния исторически
музей и го оборудвахме с интерактивни
експозиции. Обособихме и т. нар.
Лапидариум , към който функционира
център за обучение по археология за
ученици.
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
•

В широко партньорство с културния
сектор и бизнеса осъществихме повече
от 1 250 културни събития и привлякохме
многохилядна аудитория.

•

Финансирахме 90 творчески проекта на
културни организации от
неправителствения, частния и публичния
сектор в рамките на общинската
Програма „Култура“.

•

Привлякохме външно финансиране за
културните дейности в размер на
над 3 млн. лв.

•

Превърнахме традиционния Русенски
карнавал в мащабно градско събитие, към
което стават съпричастни все по-голяма част
от русенци и гостите на града.

•

Създадохме алтернативна платформа за
култура и изкуство чрез три поредни
издания на Фестивала за съвременна
градска култура „Аз, Градът“.
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
•

В ежегодния „Грийн Рок Фест Русе“
продължихме традицията за подкрепа на
талантливи млади изпълнители.
Привличайки и рок величия от ранга на
Джон Лоутън, Джо Лин Търнър и
легендарните „Назарет“, превърнахме
фестивала в едно от най-значимите
музикални събития в страната.

•

Над 2 000 даровити деца и младежи
участваха в националната панорама на
детското и младежко творчество „Русе –
Всемир на таланти“.

•

На Празника на града – 6 май 2015 г.,
проведохме първата по рода си среща на
успели по света русенци, под надслов
„Посланици на Русе“.
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
•

Учредихме Общинска фондация „Русе –
град на свободния дух“, която се утвърди
като устойчив формат за модернизиране
на културния календар чрез създаване на
междусекторни партньорства.

•

Поставихме начало на редица
международни скулптурни фестивали с
участието на световно признати артисти.

•

Привлякохме почитатели на
автомобилите от миналия век на първия
„Ретро парад Русе 2015“, в рамките на
който по улиците на града дефилираха
над 80 съхранени експонати на найизвестните марки и култови
производители на коли от цял свят.
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КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
•

Приобщихме града към перспективни
европейски маршрути за алтернативен
туризъм: „Дунавски Лимес“.

•

Съвместно със съседните общини
Иваново и Борово създадохме общ
туристически пакет „Реки на времето“.

•

Поставихме началото на традиция за
провеждане на ежегодно Дунавско
винарско изложение.

•

Популяризирахме и подобрихме
ежегодното изложение „Уикенд туризъм“
и съпътстващия го Фестивал на
туристическите забавления и анимации.

•

През последните години се наблюдава
устойчив ръст в развитието на круизния
туризъм.
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
•

Само за три години постигнахме
съществен ръст в привличането на
средства за социални услуги от
републиканския бюджет – от 3,8 млн. лв.
през 2012 г. до 6,3 млн. лв. през 2015 г.

•

Построихме три Центъра за настаняване
от семеен тип, които приютяват 42 деца и
младежи с увреждания. Осигурихме
работа за 49 специалисти в социалната,
образователната и здравната сфера.

•

Изградихме нов жилищен блок към
Дома за възрастни с деменция „Приста“.
Подменихме дограмата на Дома за
възрастни хора с физически увреждания
„Милосърдие“ и газифицирахме
сградата на филиала на дома в кв.
„Средна кула“.

•

•

По европейски проект осигурихме работа
като лични асистенти на 191 русенци,
които се грижат за 193 души – възрастни
и деца с увреждания.
Изградихме обществена трапезария,
която целогодишно предлага топъл обяд
на 100 души и осигурява заетост на 12
представители на рискови групи.
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
•

Разкрихме „Звено за услуги в домашна
среда“ за предлагане на социалните
услуги „Домашен помощник“ и
„Социален асистент“.

•

Към настоящия момент предлагаме
7 нови социални услуги в разкрития
„Комплекс от интегрирани социални
услуги за деца от 0 до 3 г.“

•

Постепенно подобряваме условията за
обучение в градините и училищата в
кварталите с ромско население.

•

Подкрепихме Русенската католическа
организация „Каритас“ в изграждането
на „Добрия самарянин“, който е първият
приют за бездомни на територията на
Северна България с капацитет 60 места.

•

Разширихме териториалния обхват на
Домашния социален патронаж в
кварталите „Средна кула“ и „Долапите“,
както и в село Басарбово.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
•

С европейско финансиране
ремонтирахме сградата на Комплексния
онкологичен център и я оборудвахме с
модерна медицинска апаратура.

•

Оборудвахме операционна зала за
лицево-челюстна хирургия и закупихме
нова апаратура за „Центъра по дентална
медицина 1 – Русе“.

•

В периода 2012-2014 г. ремонтирахме и
обзаведохме детски ясли № 4, 5, 6, 8, 9,
12 и 16, както и Детска млечна кухня.

•

Внедрихме програма за електронно
класиране и прием на децата в
общинските детски ясли.

•

Ежегодно финансираме извършването на
профилактични медицински прегледи на
спортуващи деца и ученици.

•

Реализираме общинска програма
„Асистирана репродукция“ за
подпомагане на двойки с репродуктивни
проблеми. В периода 2012-2015 г. от нея
са се възползвали 60 двойки.
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СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
•

Завършихме и открихме чаканата близо
40 години многофункционална спортна
зала „Булстрад Арена“.

•

Стартирахме цялостно модернизиране
на Градския стадион.

•

Реновирахме лекоатлетическата писта на
Градския стадион и стартирахме
подготовка за изграждането на
подгряваща писта.

•

С помощта на дарители ремонтирахме
помощното игрище на Стадион „Дунав“.

•

Осигурихме средства от Министерството
на младежта и спорта за ремонт на
залата за художествена и спортна
гимнастика.

•

Стартирахме модернизацията на Гребния
комплекс на езерото „Липник“.
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СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
•

През мандата изградихме 4 нови
спортни игрища, предназначени за
обществено ползване – 2 в кв.
„Чародейка“ и 2 в кв. „ЗдравецСевер“.

•

Стартирахме изграждането на
площадки за фитнес на открито.

•

С целенасочени и последователни
усилия допринасяме за развитието на
ФК „Дунав“.

•

Подготвихме, депозирахме и защитихме
кандидатурата на Русе за „Европейски
град на спорта през 2016 г.“. В резултат на
това, Асоциацията на европейските
столици и градове на спорта обяви Русе
за носител на престижното звание през
2016 г.
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ИКОНОМИКА И БИЗНЕС
•

Градът ни започна да възвръща своите
позиции на индустриален център.

•

Обновихме емблематичната за Русе
сграда на старите Хали.

•

Големите търговски вериги „Джъмбо“,
„Баумакс“, „Бултекс 99“ и „Практис“
избраха Русе като град, привлекателен за
инвестиции.

•

Модернизирахме пазарите в русенските
жилищни квартали. Открихме и първия
по рода си „Фермерски пазар“.

•

През 2013 г. в Индустриалния парк
отвори врати завод на „Балканцинк“ АД.

•

През 2014 г. немската компания „Витте
Аутомотив“ въведе в експлоатация новия
си завод, в който инвестира 12 млн. евро
и разкри 459 работни места.

•

В свой доклад за регионално развитие и
цената на труда, Industry Watch откроява
Русе като един от българските градове с
най-голяма динамика в развитието на ИТ
сектора.
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МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
•

Започнахме програма за подобряване
състоянието на пътната мрежа в града и в
малките населени места.

•

Ремонтирахме стари и поставихме нови
осветителни тела и охранителни камери
на възлови места в селата.

•

Закупихме 4 нови трактора за
подобряване на снегопочистването и
поддържането на зелените площи в с.
Бъзън, с. Просена и кв. „Долапите“, както
и за нуждите на Общинско предприятие
„Паркстрой“.

•

С финансиране от Предприятието за
управление на дейностите по опазване
на околната среда реализирахме редица
проекти за облагородяване на малките
населени места.
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МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
•

Създадохме общински фонд „Малки населени места“, чрез който предоставяме
възможност на кметствата да реализират проекти за подобряване условията на живот в
тях. През 2015 г. осигурихме финансиране за:

– Автобусни спирки в гр. Мартен;
– Спортни съоръжения и площадки в
кметствата Басарбово, Червена вода,
Бъзън, Ново село, Семерджиево,
Хотанца, Ястребово и кв. „Долапите“;
– Детски площадки в кметствата
Бъзън, Семерджиево и кв. „Средна
кула“;
– Облагородяване на обществени
пространства в кметствата Долно
Абланово, Николово, Просена,
Сандрово, Тетово и кв. „ДЗС“.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО
ВНИМАНИЕ!
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