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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
• През третата година от мандата
привлякохме и управлявахме
финансов ресурс по проекти на
обща стойност от над 103,4 млн. лв.
• Успешно приключихме ключови за
развитието на гр. Русе проекти на
обща стойност 17,8 млн. лв.
• Към настоящия момент
изпълняваме проекти на обща
стойност 78 млн. лв.
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УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
• ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ – 5 проекта на обща стойност над 14 млн. лв.
–
–
–
–
–

„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”
„Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе”
„Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – Русе“
„Реки на времето“
„Развитие на културно-историческите атракции в градски туристически ансамбъл“

• ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ
2007-2013 г. – 1 проект на стойност близо 29 хил. лв.
– „Дунавският дух в пристанищните общности“
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УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
• ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – 2 проекта за близо 300 хил. лв.
– „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три
основни училища на град Русе“
– „Звено за услуги в домашна среда“

• ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ – 1 проект на стойност 72 хил. лв.
– „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“

• ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ – 2 проекта на стойност
близо 3 млн. лв.
– Изграждане на целодневна детска градина в кв. „Дружба“, филиал на ОДЗ „Снежанка“, и
филиал на ДГ „Радост“
– Мултифункционалната спортна зала в двора на СОУ за европейски езици „Св. Константин
– Кирил Философ“
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ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
• ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ – 3 проекта за над 36 млн. лв.
– „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“
– „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул.
„Александровска“, пл. „Батенберг“ и прилежащите пространства“
– „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014 – 2020 г.“

• ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ
2007-2013 г. – 1 проект на стойност над 12,5 млн. лв.
– „Подобряване на достъпността на еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен
коридор 9“
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ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
• ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – 5 проекта за близо 3,75 млн. лв.
– „Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище като алтернатива за живот
в общността на хора с психични разстройства“
– „Нашите деца са нашата отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за
деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години в Община Русе“
– „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе“
– „Подкрепа за достоен живот“
– „И аз имам семейство“

• ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ – 1 проект на стойност 22,5 млн. лв.
– „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр.
Русе“

• ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ – 1 проект на стойност 170 хил. лв.
– „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация“
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ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
• ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ – 4 проекта на стойност
над 2 млн. лв.
– „Светилник – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за
леснодостъпни нови интегрирани консултации”
– „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование
чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските
градини в Община Русе”
– „Ремонт и обновяване на зала по художествена гимнастика към спортен комплекс „Ялта“
на Сдружение „Спортен клуб Акро – Русе“
– „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”
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ДЕПОЗИРАНИ ПРОЕКТИ И КОНЦЕПЦИИ
•

Предложение „Ревитализиране на културното наследство – музей „Баба Тонка“,
музей „Захари Стоянов“ и Пантеон на Възрожденците“ на стойност близо 3 млн. лв.
е по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Министерство на
културата на Република България

•

Предложение „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на
домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги
в него“ на стойност над 1,3 млн. лв.

•

Предложение „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и
други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ на стойност близо
2,5 млн. лв. по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

•

Разработена концепция за кандидатстване по програма LIFE 2014-2020 с
индикативен бюджет за проектното предложение в размер на около 400 хил. лв.
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ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И
СОБСТВЕНОСТ
• Приходи от местни данъци и такси
за 2014 г. – над 17 млн. лв., с близо
1 млн. лв. повече от 2013 г.
• Приходи от дейността на отдел
„Търговия и наемни отношения“ –
над 1,5 млн. лв.
• Приходи от проведени търгове за
продажба – над 3 млн. лв.
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ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И
СОБСТВЕНОСТ
• Привлякохме 9 млн. лв. за
финансиране на строежа на Арена
Русе
• Създадохме 2 нови общински
предприятия – ОП „Паркстрой –
Русе“ и ОП „Обреден дом“
• Концесия на спирки на ОГТ – 90%
от спирките са изградени
• Община Русе с право на
управление на Римската крепост
„Сексагинта приста“, възложено на
РИМ
• Русе ще бъде първият град в
България с общинско летище
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Образование
• Построихме 2 нови детски
градини - в кв. „Дружба“ и
кв. „Чародейка“ на обща стойност
3 млн. лв.
• За една година увеличихме
общия капацитет на детските
градини в града с още 250 места
• Кандидатствахме и получихме
100% финансиране за проект за
осигуряването на равен достъп на
деца в риск до предучилищна
подготовка на стойност
над 400 хил. лв.
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Спорт и младежки дейности
• Инвестирахме над 500 хил. лв. в
спортните клубове в Русе и за
организацията на спортни
събития и турнири

• Приключихме изграждането на
многофункционалната спортна
зала в СОУЕЕ „Св. КонстантинКирил Философ“ на стойност
близо 1 млн. лв.
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Култура и туризъм
• Успешно приключихме проект за
развитие на културно-исторически
атракции за над 4 млн. лв.
• Открихме най-модерния екомузей в
страната – събитие, което русенци
чакат вече 40 години
• Рекордно посещение – над 8 000
човека за 1 месец или средно около
300 човека на ден
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Култура и туризъм
• Над 500 участника се включиха в
Русенския карнавал тази година
• Проведохме 3-то поредно издание
на Фестивала за съвременна градска
култура „Аз, Градът”, с което го
превръщаме в традиция за града ни
• Организирахме Международен
скулптурен симпозиум „Русе – 121
премиери“
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Здравни и социални дейности
• Успешно приключихме проекта за
обновяване и оборудване на КОЦ – Русе
за близо 7 млн. лв.
• Закупихме високотехнологична
медицинска апаратура от най-висок
клас, в полза на над 900 пациенти,
нуждаещи се от лъчелечение
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Здравни и социални дейности
• По проект „Подкрепа за достоен
живот“ осигурихме лични
асистенти на 138 потребители в
Oбщина Русе

• По проект СПОТ за
последната година
осигурихме топла храна
за 157 потребители и
заетост за 12 лица от
рискови групи
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ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Здравни и социални дейности
• Разкрихме 7 иновативни
интегрирани услуги за 151
деца от 0 до 3 години

• По проект „Нашите деца са
нашата отговорност“
предоставяме услуги в 3 ЦНСТ
на 38 деца и младежи с
физически и умствени
увреждания
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КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Екология
• Подписахме договор за
22,5 млн. лв. с ПУДООС за
закриване и рекултивация на
общинското депо за отпадъци
• Открихме мобилна инсталация за
над 700 000 лв. за оползотворяване
на строителни отпадъци
• Сключихме договор с „Топлофикация Русе“ ЕАД
за изграждане на инсталация за предварително
третиране на битовите отпадъци за регион Русе
на стойност 14 млн. лв.
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КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Екология
• Обновихме 20 детски площадки в
града, като имаме сключен
договор за общо 40
• Ремонтираме 2 спортни
площадки в кв. „Родина“ и кв.
„Здравец – Север“
• Монтирахме 123 нови пейки
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КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Транспорт
• Разработихме цялостен план за
велосипедна мрежа
• Монтирахме 320 бр. пътни знаци
• Положихме над 5 500 кв. м.
хоризонтална пътна маркировка
• Изградихме 5 бр. повдигнати
пешеходни пътеки и едно
повдигнато кръстовище
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КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Транспорт
• Дадохме старт на
дългоочакваното строителство
на пробива „Кауфланд“, от
което ще се възползват
жителите на 3 квартала в града

• Работим по разширяването на
бул. „Тутракан“ за осигуряване
на по-добра достъпност и
мобилност за гражданите и
бизнеса в Еврорегион РусеГюргево
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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
• Усилено работим по проекта
за благоустрояване на
централната градска част на
стойност 5,5 млн. лв.
• Приехме Интегриран план за
градско възстановяване и
развитие на гр. Русе,
включващ общо 147 проекта
за над 500 млн. лв.
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МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
• Изготвихме проекти за участие
на кметствата: Долно Абланово,
Бъзън, Тетово, Хотанца,
Семерджиево, Ястребово в
конкурсните процедури на
Националната кампания
„За чиста околна среда“ на МОСВ
и ПУДООС
• Ремонтирахме ключови улици и
подновихме тротоарни настилки
• Поставихме камери за
видеонаблюдение
• Осигурихме техника за
сметосъбиране и
снегопочистване
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО
ВНИМАНИЕ!
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