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ПРОЕКТ 

„РЕМОНТ НА ПЕТ ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД 

РУСЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ДВОРНИ 

ПРОСТРАНСТВА”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г.,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие 
 

Договор №BG16RFOP001-1.005-0001-C01  

 



Общински училища, които са обект на проектните дейности: 

 

СУ „Христо Ботев“, ул. „Александровска“ №3 ПМГ „Баба Тонка“, ул. „Иван Вазов“ №18 
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Общински детски градини, които са обект на проектните дейности: 

 

ЦДГ „Русалка“ 2, ул. „Чипровци“ №13а 

ЦДГ „Пинокио“ 1, ул. „Вискяр планина“ №2 

ЦДГ „Пинокио“ 2, ул. „Димчо Дебелянов“ №78 
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Стойност на договора: 

 

Съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като 

бенефициент, Община Русе получава безвъзмездна финансова помощ (100%) в 

размер на 12 402 900, 66 лв. 

  

Срок на изпълнение: 

 

30 месеца 
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Екип за организация и управление на проекта: 

 

 Нели Миткова – ръководител на проекта 

 Сашо Щерев – координатор на проекта 

 Веселка Владимирова – счетоводител 

 Иван Минчев – експерт обществени поръчки и нередности 

 Катя Павлова – строителен инженер 

 Радослав Бакърджиев – технически сътрудник 
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Основни цели на проекта: 

  

Проектът е в изпълнение на една от специфичните цели на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие, а именно оптимизиране на образователната, здравната, 

транспортната и инженерната инфраструктура. 

  

Проектът е част от реализацията на Инвестиционната програма на Община Русе по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той допринася за изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г., както и за Областната стратегия за развитие на 

Област Русе.  
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Основни дейности: 

  

 Организация и управление 

 Провеждане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители 

 Изпълнение на СМР 

 Изпълнение на строителен надзор 

 Изпълнение на авторски надзор 

 Дейности по информация и комуникация 

 Одит на проекта 
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Целеви групи и крайни бенефициенти. Проектът ще засегне пряко положително следните целеви групи: 

 

1. ЦДГ „Пинокио“ 1 – 109 деца, посещаващи детската градина и 22 бр. зает персонал, в т. ч. 10 педагогически 

специалисти, 3 - административен персонал и 9 души помощен персонал.  

 

2. ЦДГ „Пинокио“ 2 – 107 деца, посещаващи детската градина, 14 души зает персонал, в т. ч. 8 педагогически 

специалисти и 6 - помощен персонал.  

 

3. ЦДГ „Русалка“ 2 – 88 деца, посещаващи детската градина, 14 бр. зает персонал, в т. ч. 8 педагогически 

специалисти и 6 - помощен персонал.  

 

4. СУ „Христо Ботев“ – 1 092 ученици, обучаващи се в училището, 91 бр. зает персонал, в т. ч. 72 педагогически 

персонал и 19 - административен и помощен персонал. 

 

5. ПМГ „Баба Тонка“ – 715 обучаващи се ученици, 66 бр. зает персонал, в т. ч. 50 педагогически специалисти, 16 

бр. административен и помощен персонал. 
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Крайни бенефициенти : 

 

 Деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал – ще бъдат подобрени 

условията на труд, което ще доведе до повишаване на работоспособността на целевата 

група. Очаква се повишаване на качеството на обучение; 

 Семействата на учениците и децата, посещаващи училищата и детските градини; 

 Общинска администрация и ръководствата на училищата и детските заведения, 

които ще направят икономии от своите бюджети и ще могат да отделят средства за 

решаване на други приоритетни проблеми в образованието.  

 

От гледна точка на управление на учебните заведения, реализацията на проекта ще даде 

възможност за оптимизиране на управлението чрез намаляване на потреблението на 

енергия и респективно разходите за нея. Общината и жителите като цяло ще разполагат с 

достъп до по-висококачествени услуги при образованието и отглеждането на децата и 

учениците. 
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Изпълнители на проектните дейности: 

 

СМР: ДЗЗД „РУСЕ 2016“ и „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 

Строителен надзор: „Маклер - 96“ ЕООД и „Русенска строителна борса“ ООД 

 

Авторски надзор: „Вамос“ ООД 

 

Информация и комуникация: „Инфо трейнинг“ ООД и „Ди Ем Ай дивелопмънт“ ЕООД 

 

Финансов одит: „Финанс одит консулт 2002“ ООД 
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РЕЗУЛТАТИ: 

  

 Основен ремонт пет сгради от образователната инфраструктура на град Русе - ЦДГ „Пинокио“ 1, 

ЦДГ „Пинокио“ 2, ЦДГ „Русалка“ 2, СУ „Христо Ботев“, ПМГ „Баба Тонка“; 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност; 

 Благоустрояване на  прилежащите дворни пространства, изграждане на нови  открити площадки 

за игра в детските градини, изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите 

дворни пространства в училищата; 

 Въвеждане на мерки за достъпна среда за осигуряване на  равни условия за  хората в 

неравностойно  положение. 

 

Дейностите, предвидени в проекта допринасят за постигане на политиката на равните възможности и 

социалното включване, като не налагат ограничения с оглед на пол, етнически произход, раса, 

възраст и др., а подобряването на физическата среда в централната градска част на Русе ще я 

направи по-привлекателна за жителите на общината, като чрез мерките предвидени в проекта, ще 

бъде гарантиран равен достъп за всички представители на целевите групи и крайните бенефициенти. 

С реализирането на строително-ремонтните дейности, ще бъде осигурена възможност за по-добра 

социална интеграция на хората в неравностойно положение чрез осигуряване на достъпна физическа 

среда, свободен достъп и подобрени условия за професионална реализация. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  
 

 

 

 

 

25 октомври 2017 г.  
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