ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: Успешно финализирахме
5 наследени проекта на обща стойност 5,9 млн. лв.
 „Подобряване на капацитета на публичните администрации в
Еврорегион Русе - Гюргево за по добро управление на риска, превенция
и защита на околната среда” - 1 165 568,60 лв.
 „Еврорегион Русе – Гюргево оперативни решения: мастерпланинг за
интегрирано управление на възможностите за развитие” – 1 857 929,92
лв.
 „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на
Община Русе” - 1 017 458,40 лв.
 „Разработване на дигитална карта и географска база данни
подземната публична инфраструктура в гр. Русе” - 1 300 507,64 лв.
 „Подкрепа за достоен живот“ - 552 700 лв.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: Успешно продължихме и
реализираме още 7 наследени проекта на обща
стойност 5,4 млн. лв.
 „Изработване на интегриран
развитие”- 999 400 лв.
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 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем
училища на територията на гр. Русе” - 3 101 722,72 лв.
 „АЗ, ГРАДЪТ – фестивал за съвременна култура” - 842 066 лв.
 „Европейски информационен център Европа директно – Русе” - 67 424
лв.
 „Областен информационен център – Русе” - 446 687,63 лв.
 „BECA: Балансиран Европейски Подход за Опазване на Околната Среда“
- 78 000 лв.
 „И аз имам семейство” (приемна грижа).

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: Сключихме 14 нови договора
по проекти на обща стойност 61 млн. лв.
 „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл”4 432 261 лв.
 „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе”2 043 302,54 лв.
 „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център-Русе“ 6 779 814,19 лв.
 „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“ - 29 379 323,89 лв.
 „Реки на времето“ (туристически маркетинг) - 427 532 лв.
 „Социално предприятие – обществена трапезария“ - 299 998,47 лв.
 „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски
транспортен коридор № 9“ – обща стойност на проекта: 15 199 231,74 лв.
 „Светилник – социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за
леснодостъпни нови интегрирани консултации“ - 1 600 000 лв.
 „LIMES-Разработване и изпълнение на мобилна информационна система за туристическа
експлоатация и маркетинг на лимесите като Европейско културно наследство“
(Европейска комисия, ГД „Конкурентоспособност и иновации“ - 117 600 лв.
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина „Незабравка 2“
в гр. Русе“ (Национален доверителен екофонд) - 201 241,14 лв.
 „Укрепване на покривна конструкция и каменен корниз на СОУ „Христо Ботев” в гр. Русе“
(Програма „Красива България“)- 266 598 лв.;
 „Европейски информационен център Европа директно - Русе” - 67 424 лв.;
 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три
основни училища на територията на гр. Русе“ - 134 562,65 лв.;
 „Нов избор - развитие и реализация“.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: Какво предстои?
Депозирахме 8 нови проекта, за които предстои да бъдат сключени
договори за финансиране на обща стойност над 100 млн. лв.:
 Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване качеството на
живот в кварталите Средна кула и Долапите на гр. Русе“ (прогнозна стойност: 30 млн. лв.)
 „Корекция на река Русенски Лом“ (прогнозна стойност: 44 млн. лв.)
 „Зала за стрелба с лък и многофункционално игрище “Джамбо“ (прогнозна стойност: 650 000
лв.)
 „Звено за услуги в домашна среда“ („Помощ в дома“) (прогнозна стойност: 226 083 лв.)
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ (прогнозна стойност:
230 677 лв.)
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Чучулига“ (прогнозна
стойност: 105 830 лв.)
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОДЗ „Райна Княгиня“ (прогнозна
стойност: 309 9423 лв.)
 „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“
(прогнозна стойност: 29 226 766,22 лв.)

В момента разработваме 5 нови проектни предложения на обща
прогнозна стойност над 8 млн. лв.:
 „Зелена и достъпна градска среда“ (прогнозна стойност: 5 млн. лв.)
 В подкрепа на следващия програмен период, приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ (прогнозна
стойност: 1,5 млн. лв.)
 „Живот в общността“ (прогнозна стойност: до 300 000 лв.)
 „Да не изоставим нито едно дете“ (прогнозна стойност: до 200 000 лв.);
 Мярка „Риболов във вътрешни водоеми“ на Оперативната програма за рибарство и аквакултури
(прогнозна стойност: 1 200 000 лв.)

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: Рекапитулация

За първата година от мандата на
новия екип Община Русе е
управлявала успешно проекти на
обща стойност над 72 млн. лева.
Размерът на финансирането по
новоразработените проекти възлиза
на над 110 млн. лева.

ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ
 Приходи от местни данъци и такси: 18,6 млн. лв. – с
2,4 млн. лв. повече спрямо предходната година
 Приходи от наеми на общинска собственост: 1,42 млн. лв.
 Стартирахме оптимизирането на дейността на общинските
предприятия.
 Ревизирахме отношението към търговските дружества и
стартирахме реорганизиране и оптимизиране на дейността им.
 Предприехме действия за
безвъзмездно придобиване
собствеността на 31 бр.
държавни имоти (сред тях Гребната база в Лесопарк
„Липник“, териториите на
парк „Приста“ и лесопарк
„Липник“).

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 Отвори врати новият АГкомплекс за 8,5 млн. лв.
 Стартира проект „Европейско
качество на здравеопазването
чрез реконструкция и енергийна
ефективност в МБАЛ РУСЕ АД“,
осъществяван по ОП „Регионално
развитие“ за 8,6 млн. лв.
 Осигурихме финансиране за
общински програми за:
 Асистирана репродукция за
30 хил. лв.;
 Превенция, профилактика и
лечение на деца от първи
до четвърти клас с
гръбначни изкривявания –
обхванати 8 400 деца
 Профилактични,
медицински прегледи на
спортуващи деца и ученици
– обхванати 3 900 деца

ОБРАЗОВАНИЕ
 Стартира строителството
на нова спортна зала най-голямата инвестиция
в материална база на
образователната система
за последните 50 години 1 млн. лв.

 Извършихме строително-ремонтни работи в учебни
заведения за 4,4 млн. лв.
 Разпределихме стипендии, еднократни парични и
предметни награди за стимулиране на изявени деца на
стойност над 60 хил. лв.
 Въведохме нова система от критерии за справедлив
подход и открито класиране за записване в учебните
заведения.

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 Реновирахме
лекоатлетическата писта
на Градския стадион за
1,27 млн. лв.

 Възстановихме
Международния
лекоатлетически турнир
„Младост“, след 20
годишно прекъсване.
 По програма „Спорт – 2012“
осигурихме финансиране
на стойност над 300 хил.
лв. за спортни клубове,
събития и турнири.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 Стартирахме „Социално
предприятие – обществена
трапезария“.
 Разкрихме 3 нови социални
услуги:

 Общо средства,
привлечени за социални
услуги – над
3 млн. лв.

 Център за социална
рехабилитация и
интеграция на деца с
психични разстройства –
капацитет 25 деца
 Център за социална
рехабилитация и
интеграция на незрящи –
капацитет 25 места
 Център за обществена
подкрепа за деца в риск –
капацитет 20 деца.

КУЛТУРА
 Инвестирахме близо
културни проекти.
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 Инвестирахме близо 3,5 млн. лв. в
обновяването на материалната база на
културни институти.
 Финансирахме
проекти
на
организации от Русе в областта на
изкуството и културата на стойност
52,7 хил. лв.
 Съфинансирахме съвместни творчески
продукти
с държавните
културни
институти на стойност 172 хил. лв.

 Проведохме
първото
издание
на
Фестивала за съвременна градска
култура „Аз, Градът“.
 Стартирахме подготовката за участието на Русе в
надпреварата за Европейска столица на културата
през 2019г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 Инвестирахме 203 хил. лв. в ремонт
на общинска пътна мрежа
 Започнахме ремонт на 20 детски
площадки: на стойност 300 хил.
лв.

 Монтирахме 120 светещи знаци на
пешеходни пътеки

 Разработихме и активно работим
изпълнение на Общинска програма
намаляване
на
популацията
бездомните животни и разширяване
приюта
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 Инвестирахме 1,4 млн. лв. в поддръжка
на зелените площи в града

 Изградихме нови алеи в Гробищен
парк Басарбово на стойност 80 хил.
лв.

ЕКОЛОГИЯ
 Изготвихме
инвестиционен проект
за закриване и
рекултивация на старото
депо за битови
отпадъци в рамките на
ОП „Околна среда 20072013“.

 В процес на изготвяне е
технически
инвестиционен проект за
инсталация за
предварително третиране
на битови отпадъци.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 В процес на изработване е Интегрираният план за градско
възстановяване и развитие на Русе – определени са 3-те зони за
целенасочено въздействие.
 Разработена е дигитална карта и географска база данни за
подземната публична инфраструктура в гр. Русе.
 Разработен и приет е план за улична регулация и инвестиционен
проект за „тапата“ на Дунав мост.
 Разработени и депозирани в МОСВ са следните инвестиционни
проекти:
 За канализация и пречиствателна станция за отпадни води в
гр. Мартен
 За канализация в кварталите Средна кула и Долапите.
 В процес на подготовка са проекти за :
 Подробни устройствени планове на гробищните паркове в
населените места гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с.
Червена вода
 Подробен устройствен план на ДЗС
 Изграждане на Рибарско селище.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ: СЗ „КООРС“

 Оптимизирахме структурата на СЗ „КООРС“ – дежурство на два
велоекипа 7 дни в седмицата.
 Повишихме събираемостта на наложените глоби
 Съставените фишове и актове за последните 4 месеца възлизат
на близо 60 хил. лв.
 Реално постъпилите в общинската хазна средства от санкции са
близо 30 хил. лв. - срещу 11 544 лв. за цялата предходна
година.
 Служителите на СЗ „КООРС“ първи в страната започнаха да
упражняват правомощията си по Закона за движение по пътищата
в частта му за неправилно паркиране.

Не останаха встрани от полезрението ни и малките
населени места на територията на общината:
 Ремонтирахме множество пътни отсечки от третокласната пътна
мрежа
 Изградихме нови детски площадки

 Ремонтирахме и поставихме нови осветителни тела
възстановихме осветлението в редица населени места

и

 Монтирахме охранителни камери за видеонаблюдение
 Ремонтирахме и реконструирахме
културни институти

обществени

 Съществено подобрихме сметосъбирането

сгради

и

Бяхме домакини и съорганизатори на престижни
национални и международни форуми:
 Кръгла маса по проблемите на
крайбрежна зона
 ХXII-ри Световен Лимес конгрес
 Международен Flow фестивал

 X-ти международен
фестивал

MitOst

 Трансграничен
форум
„Дунавската
стратегия
и
нейните
регионални
измерения“

Получихме 4 национални и международни награди:
 Награда „Най-активна община“ на Оперативна програма
„Регионално развитие“

 Второ място сред общините с най-добра финансова оценка
 Международна награда
„Обединена Европа“ и
сертификат „Най-добри
градове“ от Европейската
бизнес асамблея

 Награда
„Община
реформатор“
на
Осмата
годишна
среща
на
българските местни власти в
гр. Пловдив

