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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И
КОМУНИКАЦИЯТА С ГРАЖДАНИТЕ


Ще продължим “подмладяването” на администрацията, тъй като
досегашният ни опит доказа, че привличането на мотивирани млади хора с
добро образование дава много добри резултати.



Ще започнем поетапно въвеждане на електронни административни
услуги и по този начин съществено ще улесним както гражданите, така и
бизнеса.



Ще запазим и подобрим вече утвърдения модел на активна комуникация и
индивидуален подход към проблемите, запитванията, предложенията и
сигналите на нашите съграждани.

АКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ


Благодарение на създадения експертен капацитет, както и на натрупания
опит в управлението на европейски проекти през изминалите 4 години,
ще продължим да привличаме средства от еврофондовете.



Вече разполагаме с готови проекти на стойност над 100 млн. лева, с
реализацията на които през следващия мандат ще продължим
подобряването на градската среда, както и на транспортната,
образователната, социалната и културната инфраструктура.

БАЛАНСИРАНО И СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
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През следващите 4 години водещ принцип в нашата работа ще бъде
балансираното развитие на централната градска част, кварталите и
малките населени места!



При реализацията на отделните секторни политики общинската
администрация ще заложи на балансирано разпределение на
инвестициите в инфраструктура и в човешки капитал. Ще продължим
утвърдената през изтеклия мандат тенденция за ежегоден ръст във
финансирането на секторите образование, здравеопазване, култура, спорт и
социални дейности.

ГРАДСКА СРЕДА
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ


Ще продължим да работим за утвърждаването на европейския облик на
Русе. Наш приоритет ще бъде съхраняването на архитектурния ансамбъл
в централната градска част и възстановяването на сградите паметници
на културата. Ще се възползваме от всички възможности, които законът
ни дава за принуждаване на собствениците да изпълняват своите
задължения по поддържането на сградите във вид, съответстващ на
изискванията за безопасност.



Едно от най-големите предимства на нашия град е наличието на
просторни и привлекателни пешеходни зони в централната градска
част. Ето защо, ще продължим да подобряваме тяхното състояние и
достъпността им за гражданите и гостите на града.

ДОСТЪПЕН, ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И ЧИСТ РУСЕНСКИ КЕЙ
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Ще сбъднем една от големите мечти на русенци – градът ще се обърне с
лице към река Дунав! Ще превърнем Кея в любимо място за разходка,
отдих, развлечение и спорт!



Ще приобщим Крайбрежната зона към центъра на града, като подобрим
състоянието на улиците, които я свързват с главната улица – ул.
“Славянска”, “Райко Даскалов”, “Баба Тонка” и Църковна независимост”.



Бул. „Придунавски“ ще стане двупосочен и по него ще преминава
градски транспорт. Организацията на движение ще се подобри след
изграждането на ново кръгово кръстовище на пресечката на бул.
„Придунавски“ с улиците „Цар Фердинанд“ и „Райко Даскалов”. Прелезът
при Речна гара ще се отвори и това ще позволи на туристическите
автобуси да имат пряк достъп до понтоните.



Ще изградим нова кейова стена, която ще направи възможен достъпа на
големи пътнически кораби до общинското пристанище. Близо до нея
предвиждаме и обособяването на яхтено пристанище.



Изцяло ще обновим пешеходните алеи, ще изградим панорамна
велосипедна алея, сцени на открито, детски площадки и площадки за
фитнес на открито. Ще бъдат обновени зелените площи, ще бъде
подновено осветлението и ще се поставят нови пейки.



Всички шест пешеходни надлеза (т.нар пасарелки) ще бъдат
реконструирани. Изцяло ще се изгради нов надлез при ул. „Велико
Търново“, тъй като сега съществуващият не отговаря на съвременните
строителни изисквания. Пасарелките ще са с лек и съвременен дизайн.

АТРАКТИВНИ И БЕЗОПАСНИ ПАРКОВЕ


Благоустрояването на русенските паркове и поддържането им в чист и
безопасен за гражданите вид ще бъде наш приоритет през следващия
мандат.



Ще оптимизираме организацията на почистването на парковите
пространства и зелените площи. Ще монтираме ново осветление и
камери за видеонаблюдение с цел подобряване на безопасността.



Вече разполагаме с разработен проект за Парка на младежта. Той
предвижда облагородяване на Розариума, полагане на нова настилка по
алеите, изграждане на лятна естрада и читалня на открито, детски
площадки, алея за джогинг и съоръжения за фитнес на открито. За
любителите на колоезденето ще изградим велосипедни трасета и
специален байк-парк.

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


Ще продължим активното си участие в Националната програма за
енергийна ефективност на жилищните сгради. По този начин ще
подобрим условията на живот за хиляди русенски домакинства, като
същевременно ще понижим техните разходи за енергия и ще удължим
живота на обитаваните от тях сгради.



Благодарение на създадения експертен капацитет, имаме готовност да
подготвим значителен брой многофамилни жилищни сгради за участие в
Програмата.

БЛАГОУСТОЯВАНЕ НА КВАРТАЛИ И МЕЖДУБЛОКОВИ
ПРОСТРАНСТВА
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Специален акцент в програмата ни за мандат 2015-2019г. ще поставим
върху благоустрояването на русенските квартали.



Ежегодно ще осигуряваме средства за облагородяване и озеленяване на
междублокови пространства във всички части на града. Ще продължим
да изграждаме алеи с осветление, детски площадки, места за почивка и
паркоместа.



До 2019 г. общият брой на ремонтираните и новоизградени детски
площадки ще надхвърли 250.



Ще продължим с обезопасяването на зоните в близост до училищата и
детските градини. Ще монтираме повдигнати пешеходни пътеки и
светлинни предупредителни знаци.



Ще поканим архитекти и хора на изкуството да подкрепят усилията ни в
търсенето на креативни решения как да променим облика на
непривлекателни и нефункционални градски пространства, като им
придадем нов смисъл и ги превърнем в места за култура, творческа изява,
срещи и прекарване на свободното време.

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Изцяло ще обновим и модернизираме
осветление на Община Русе.



Ще монтираме нови осветителни тела с висока енергийна ефективност,
които ще се управляват от интелигентна електронна система. По този
начин ще осигурим качествено улично осветление на територията на
Общината, което ще допринесе за комфорта и сигурността на гражданите
през тъмната част от денонощието.

системата

за

улично

ТРАНСПОРТ
РЕМОНТ И ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ И БУЛЕВАРДИ


Още от началото на мандата ще стартираме реализацията на мащабна
програма за цялостен ремонт и преасфалтиране на уличната мрежа и
прилежащите тротоари, поетапно в кварталите на града и в малките
населени места на територията на общината.



Ще продължим с изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и
кръстовища с цел подобряване безопасността на движението. Ще
подобрим състоянието на пътната маркировка.



Ще продължим с изграждането на велосипедни алеи, като целта ни е до
края на следващия мандат общата дължина на веломрежата в града да
надхвърли 20 км. За удобство на велосипедистите, ще монтираме
велостоянки.



Ще продължим ремонтите и обезопасяването на пешеходните подлези в
града. Вече разполагаме с готов проект за подлеза при МГ “Баба Тонка”

ПАРКИНГИ


Наш приоритет ще бъде подобряването на условията за паркиране в
централната градска част и на възлови места в близост до обществени
институции и търговски обекти.



Ще продължим с изграждането на общински паркинги, в това число:
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Подземен паркинг под “Булстрад Арена” с 1200 паркоместа;
Подземен паркинг под Доходното здание с 54 паркоместа;
Зони за паркиране в близост до Кея с общо над 100 паркоместа.

МОДЕРЕН И УДОБЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ


Ще продължим изграждането на системата за видеонаблюдение в града.
По този начин ще подобрим контрола върху трафика, както и сигурността
на пешеходци, велосипедисти и водачи на МПС.



Ще продължим монтирането на електронни информационни табла по
автобусните спирки.



Ще въведем GPS система във всички градски и междуселищни линии и по
този начин ще упражняваме ефективен контрол върху спазването на
маршрутните разписания от превозвачите.



Ще въведем изцяло нова схема на организация на маршрутите на
обществения градски транспорт. Ще въведем възможности за гъвкаво и
удобно прекачване на пътниците с един и същ билет.



Ще изградим нови участъци от контактната тролейбусна мрежа.



Ще подновим подвижния състав на автобусните и тролейбусните
превозвачи.

ЛЕТИЩЕ РУСЕ


Възстановяването на дейността на Летище Русе ще
приоритет през следващите 4 години!



Първата стъпка в тази посока е вече направена – още до края на тази
година летището ще получи лиценз да функционира като летищна
площадка, който ще му даде право да обслужва малки самолети. В
средносрочна перспектива ще работим за превръщането му в летище за
обществено ползване, със собствен пътнически терминал.



Въз основа на стартиралите преговори с водещи компании с опит и
традиции в менажирането на летища на 3 континента, имаме увереност,
че в хода на следващия мандат ще съумеем да реализираме публичночастно партньорство, в рамките на което общинската администрация и
частен инвеститор да обединим усилия за модернизиране на летищната
инфраструктура и на системите за охрана и безопасност. Това ще доведе
до увеличаване капацитета на летището и до привличане на пътнически
и карго трафик. Летище Русе има необходимите предпоставки да се
превърне в перспективен транспортно-логистичен център, покриващ
всички видове транспорт – сухопътен, железопътен, воден и въздушен.

бъде наш

ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ
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Имаме готовност още в началото на 2016 г. да стартираме процедура за
предоставяне на общинското пристанище “Пристис” на концесия.
Направените анализи сочат, че този модел на управление в най-голяма
степен съответства на интересите на Общината и ще донесе устойчиви
икономически ползи за нашия град.

ЕКОЛОГИЯ


И през следващите 4 години поддържането на чистотата в града и
поддържането на зелените площи ще бъдат наш приоритет.



Ще продължат усилията ни за трайно решаване на проблема с
овладяване популацията на бездомните кучета в града.



Ще изградим нови зони за разходка на свободно пуснати домашни кучета.



С европейско финансиране ще доизградим и модернизираме ВиК
мрежата на кварталите “Средна кула” и “Долапите”, както и на гр.
Мартен, с. Николово и с. Тетово.



Ще изградим инсталация за сепариране и оползотворяване на битови
отпадъци преди тяхното депониране. Инсталацията ще позволи
повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни
отпадъци от други източници.



С европейско финансиране ще изградим инсталация за компостиране
на разделно събрани биоразградими битови отпадъци.



В партньорство с Община Гюргево ще изградим Регионален център за
интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен
Дунав. Той ще бъде оборудван със съвременна комуникационна техника
за приемане и предаване на информация чрез сателитни мрежи и ще
позволява трансграничен обмен на данни и координация на съвместните
действия на институциите. Центърът ще разполага и със зала за
симулиране на ситуации на потенциални бедствия и катастрофи,
причинени от човешка дейност. Освен това ще осъществява превенция и
ранно предупреждение при рискове за сигурността и здравето на
населението в трансграничния регион Русе – Гюргево.



Ще потърсим подкрепа от държавата за изграждане на стоманобетоново
корито на река Русенски Лом в урбанизираната част на гр. Русе.

ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА


Ще
инвестираме
в
модернизирането
на
образователната
инфраструктура, от което ще се възползват общо над 5 000 ученици и
преподаватели. Вече разполагаме с разработени проекти за ремонт на:
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8 русенски училища: МГ “Баба Тонка”, СОУ “Христо Ботев”, ОУ
“Олимпи Панов”, ОУ “Иван Вазов”, ОУ “Любен Каравелов”, ОУ “Отец



Паисий”, ОУ “Алеко Константинов” и ОУ “Братя Миладинови”, вкл.
благоустрояване на дворни пространства;
 6 детски градини: ЦДГ “Пинокио 1”, ЦДГ “Пинокио 2”, ЦДГ
“Русалка 1”, ЦДГ “Русалка 2”, ЦДГ “Чучулига” и ЦДГ “Ралица”.
Ще подобрим енергийната ефективност на множество обекти, за повечето
от които имаме готови и одобрени проекти:
Ще изградим нови вътрешни отоплителни инсталации в
сградите на ОУ „Любен Каравелов“, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил
Философ“, ОУ „Никола Обретенов“ и ЦДГ „Незабравка 2“, от които
ще се възползват общо над 2 700 ученици и учители. С
реализацията на проекта ще намалим разходите за отопление на
сградите със средно между 20 и 40%.
 Ще санираме следните обекти:
o СОУ “Йордан Йовков”, СОУ "В. Левски", ОУ "Ангел Кънчев", ОУ
"Васил Априлов", ОУ "Хр. Смирненски";
o ЦДГ “Чучулига”, ЦДГ “Радост”, ЦДГ "Детелина" , ЦДГ
"Здравец", ЦДГ "Пролет" и ОДЗ "Синчец" – кв. "Средна кула";
o Общежитието за средношколци.
Ще изградим нова детска градина в централната градска част (зад
Регионалната библиотека “Любен Каравелов”) с капацитет 110 места.
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Ще изградим нова спортна зала с басейн в СОУ “Васил Левски”.



Ще изградим ново футболно игрище с изкуствена тревна настилка и
съблекалня до Спортното училище “Майор Атанас Узунов”.



Ще подобрим сигурността на всички учебни и детски заведения чрез
въвеждане на видеонаблюдение.



Ще въведем електронен прием на първокласниците в Община Русе.



Ще осигурим безплатен транспорт за всички ученици до 16-годишна
възраст. Поетапно ще подновяваме училищните автобуси.



Ще насърчаваме образователната интеграция на децата в риск.



Ще продължим да насърчаваме учениците с високи постижения в
областта на науката, образованието и творчеството. Ще изградим
Научно-технологичен център за подкрепа на млади учени,
изследователи и изобретатели.



Съвместно с Русенския университет “Ангел Кънчев” ще си сътрудничим
за подобряване на условията за научно-изследователска и иновационна
дейност. Ще привлечем европейско финансиране за изграждане на
центрове за върхови постижения и компетентност, оборудвани със
съвременни зали и лаборатории.

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
КУЛТУРНА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА


Ще продължим обновяването, модернизирането и разширяването на
музейния комплекс на територията на Русе. Ще осигурим финансиране за
цялостен ремонт на Пантеона на възрожденците и Къщата-музей
„Захари Стоянов“. Ще отворим за посетители дълго чакания в Русе
музей, посветен на Нобеловия лауреат и хуманист Елиас Канети. Ще
изградим Музей на “първите неща”, който ще представи чрез
исторически и арт експозиции новаторския профил на града ни от края
на 19-ти и началото на 20-ти век досега.



Ще осигурим средства за довършването на комплекс “Доходно здание”
– ще изградим корпуси “Е”, “Ж” и “И”, на територията на които ще
обособим Музей на река Дунав. Негов основен мотив ще бъде
обединяващата мисия на река Дунав по отношение на Източна и Западна
Европа, както и ролята й на носител на мултикултурната европейска
идентичност. Културно-историческото наследство на Дунавския регион
ще бъде представено посредством интерактивни експозиции.



С европейско финансиране ще ремонтираме сградите на Регионалната
библиотека “Любен Каравелов”, на Русенската художествена галерия,
на Общинския детски център за култура и изкуство, както и на
читалищата “Зора” и “Васил Левски”. Ще работим за модернизирането
на цялата читалищна мрежа и за развитието на читалищата като
съвременни културни, информационни и социални центрове.



Ще ремонтираме и реставрираме сградите на “Симизовата къща” и
“Задругата на майсторите” и ще ги приобщим към музейния комплекс
на града.



Ще благоустроим терасата на “Левента” с изглед към града и ще я
превърнем в туристическа атракция.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
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„Булстрад Арена“ ще се наложи като място за провеждане на мега събития –
концерти, фестивали и развлекателни прояви, с участието на звезди от
българската и международната сцена. До средата на 2016 г. календарът на
новото “бижу в короната” на Русе вече е изцяло запълнен.
Ще продължим да развиваме утвърдени културни формати като
Международния фестивал „Мартенски музикални дни“ и „Грийн Рок Фест
Русе“. Ще привличаме актуални и световно признати изпълнители и
музиканти, но ще продължим да осигуряваме възможности за изява и
старт на млади и талантливи русенски творци.







Ще наситим културния календар със събития на открито, градски
празници и фестивали. Традиционният Русенски карнавал ще продължи
да разширява своите мащаби; Международните фестивали на ледените и
пясъчните скулптури ще се провеждат ежегодно, с все повече участващи
артисти и с все по-разнообразна съпътстваща програма.
Ще приобщим русенските квартали към културния живот на града.
Фестивалът за съвременна градска култура „Аз, Градът“ ще продължи да
оживява градските пространства с пърформанси, спектакли и арт
инсталации.
Общинска фондация “Русе – град на свободния дух” ще продължи да бъде
платформа за сътрудничество между културния сектор, институциите и
бизнеса. Фондацията ще набира средства за финансиране на новаторски,
атрактивни и приобщаващи творчески проекти, ще подкрепя и млади
таланти в областта на творчеството и иновациите чрез фонд „Лицата на
Русе“.

ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН МАРКЕТИНГ
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Община Русе ще продължи да провежда активна кампания за
популяризиране на Русе като привлекателно място за отдих и
забавления, като дестинация за културен, круизен, концертен, фестивален,
екологичен, религиозен, велосипеден, приключенски, винарски и други
видове туризъм.
Ще работим във все по-тясно сътрудничество с местните туроператори,
така че съвместно да създадем стимули за туристите да прекарват повече
време в Русе и околностите. Това ще донесе ползи за местната икономика и
ще повиши конкурентоспособността на сектора.
Ще провеждаме тематични културни събития с фокус върху нишови
видове туризъм: Дунавско винарско изложение, Лимес фестивал, еко и био
изложения и т.н.
Ще превърнем в традиция участието на Община Русе във водещи световни,
европейски и регионални туристически и културни форуми и изложения.
След грандиозния успех на новия имиджов клип на Русе, ще продължим да
разработваме атрактивни информационни печатни, аудио и видео
материали под единната градска марка „Русе – град на свободния дух“.
Ще създадем общност от „Посланици на Русе“ – успели наши съграждани и
приятели на града, които чрез своята дейност допринасят за положителния
имидж на Русе в България и чужбина.

КРАЙГРАДСКИ ЗОНИ ЗА ОТДИХ


След успешно проведените процедури по придобиване от държавата на
горските територии в близост до гр. Русе, ще работим за създаване на
благоприятни условия за разходка, спорт, риболов и почивка, предвид
наличните флора, фауна и водни площи. Ще обособим територии за
къмпинг и караванинг.
В следващия мандат приоритетно ще работим за създаване на крайградски
зони за отдих и развлечения на жителите и гостите на града. Фокусът ни
ще бъде върху следните обекти:
 Лесопарк “Липник”: Ще подобрим поддържането на парковата
среда и ще ремонтираме парковите съоръжения – пейки, кошчета
за отпадъци и т.н. Ще изготвим проект за възстановяване на
алеите, беседките и мостчетата, за обогатяване на декоративната
растителност, както и за изграждане на спортни площадки. Ще
търсим възможности за разширяване на съществуващия зоокът и
превръщането му в атрактивен зоопарк. Ще почистим,
благоустроим и зарибим Чифлишкото езеро и ще изградим пътна
връзка с язовир “Николово”.
 Западен парк “Приста”: Ще възстановим парковата среда и ще
създадем организация за регулярно и ефективно поддържане на
зелените площи. Ще изготвим проекти за благоустрояване на
алейната мрежа, за изграждане на велоалеи и за обогатяване на
декоративната растителност. Ще обособим зони за спорт,
културно-развлекателни прояви и плажуване.



СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Ще открием новоизградения корпус към Дома за възрасти с деменция
„Приста“ с капацитет 20 места. Ще ремонтираме Дома за стари хора
„Възраждане“ и филиала на Дома за възрастни хора с физически
увреждания „Милосърдие“ в кв. “Средна кула”. Ще разкрием нов Дневен
център за стари хора в гр. Русе в кв. „Родина“, с капацитет 40 места



Ще обновим Комплекса за социални услуги за деца и семейства и
Детско-юношеския център за психично здраве.



Ще потърсим възможности за разширяване на общинския жилищен
фонд.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


Ще запазим действащите социални услуги и ще разкрием нови, насочени
към възрастните хора и хората в риск от социално изключване. Сред
тях са:
Защитено жилище за възрастни с физически увреждания – с
капацитет 10 места;
 Дневен център за възрастни с увреждания – седмична грижа – с
капацитет 20 места;
 Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични
разстройства или деменция – с капацитет 15 места;
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от
различни рискови групи и със специални образователни
потребности – с капацитет 10 места.
Ще продължим предоставянето на услугите “Социален асистент” и
“Домашен помощник”. По този начин ще подобрим качеството на живот
на възрастните хора и хората с увреждания и ще създадем минимум 45
нови работни места.






Ще продължим предоставянето на топъл обяд на социално слаби
граждани в Обществената трапезария.



Ще подобрим ефективността на Домашния социален патронаж.



Ще продължим предоставянето на услугата „Приемна грижа“ за деца в
риск.



Ще разкрием социално предприятие за осигуряване на трудова заетост
за хора с увреждания.



Ще разкрием Център за консултиране, подкрепа и превенция на
домашното насилие.



Ще изградим изнесена приемна за медицински грижи и АГ-кабинет в
кв. „Тракция“ за осигуряване на профилактични прегледи на лица от
ромски произход.



Ще продължим да подпомагаме социално слаби граждани с еднократни
финансови помощи, като ще се стремим да окажем подкрепа на възможно
най-много домакинства в Русе.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
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Ще изградим нова детска ясла в кв. “Родина-1” с капацитет от 6 яслени
групи, една от които – за деца в кърмаческа възраст. Ще изградим 2 нови
яслени групи към Детска ясла № 6, в бившата сграда на Дома за медикосоциални грижи – Русе.



Ще ремонтираме сградите на действащите 10 детски ясли, като
поетапно ще обновим обзавеждането на яслените групи – всяка година
ще подновяваме обзавеждането и оборудване на 1 яслена група.



Ще ремонтираме нефункциониращия от 15 години детски басейн в
Детска ясла № 16, което ще направи възможно провеждането на воднозакалителни процедури.



Ще въведем система за електронно заплащане на таксите за детските
ясли.



Ще разкрием медико-социален център за долечение и рехабилитация на
деца, чийто басейн ще може да се ползва за плуване и водни процедури.



Ще продължим реализирането на програма „Асистирана репродукция“,
като ще осигурим средства за подпомагане на повече двойки с
репродуктивни проблеми в Община Русе.



Ще разкрием нов пункт за предоставяне на храна от Детска млечна
кухня в кв. „Възраждане”.



Ще осигурим безплатни прегледи за всички активно спортуващи деца
и ученици до 18 г., както и медицински грижи в спортните комплекси
„Локомотив“, „Ялта“ и „Дунав“.



Ще осигурим средства за функционирането на двата здравни кабинета в
кв. “ДЗС” и кв. “Образцов чифлик”.



Ще осигурим медицински специалисти за всеки здравен кабинет в
детските градини и училищата в Община Русе. Ще инвестираме в
повишаване на професионалната квалификация на работещите
медицински специалисти в общинско здравеопазване – детски ясли и
здравни кабинети.

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
РУСЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА ПРЕЗ 2016 г.
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През 2016 г. Русе ще бъде “Европейски град на спорта”! Основното
послание, с което спечелихме престижната титла, беше волята ни да
насърчаваме и развиваме масовия спорт и здравословния начин на
живот сред всички възрастови и социални общности.



Европейската практика сочи, че всяко евро, инвестирано в спорт, спестява
3 евро от здравни услуги. От друга страна, всяко евро, инвестирано в
“Европейски град на спорта”, се възвръща в местната икономика като
14,8 евро от инвестиции в свързани бизнес сектори – хотелиерство,
ресторантьорство, развлекателни индустрии, недвижими имоти и т.н.



През 2016 г. Русе ще бъде 365 дни спорт! Градът ни ще домакинства
множество престижни регионални, национални и международни спортни
събития. Освен в спортните зали, на стадионите и в новооткритата
„Булстрад Арена“, активният спорт ще се пренесе и в любими за русенци
градски пространства като Кея, паркове, училищни дворове и др.



Общината ще реализира мащабна инвестиционна програма, която
предвижда изграждането на нови спортни площадки, съоръжения за
фитнес на открито, спортни игрища, както и реконструиране и
модернизиране на съществуващите спортни бази.

НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ И МАСОВ СПОРТ


След 4 години, всеки русенски квартал ще разполага със собствено
модерно спортно игрище със свободен достъп за ползване.



Ще продължим с изграждането на площадки за фитнес на открито – за
следващия мандат предвиждаме изграждането на поне 10 нови
съоръжения.



Ще продължим да инвестираме в подобряване състоянието на спортните
зали и игрищата в дворовете на общинските училища и детски
градини.

ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
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Ще изградим модерен закрит плувен басейн с олимпийски размери.



Ще довършим ремонта и реновирането на Градския стадион – на дневен
ред е обновяване на тревната настилка, както и на осветлението,
озвучителната система и трибуните.



Ще направим основен ремонт на стадион “Дунав”.



Ще реконструираме и санираме спортен комплекс “Дунав”.



Ще довършим ремонта и обзавеждането на Гребната база “Липник”.



Ще ремонтираме залата за борба, самбо и джудо в спортен комплекс
“Локомотив”.



Ще модернизираме спортен комплекс “Ялта” – ще топлофицираме
залата за тенис на маса; ще изградим тренировъчна лекоатлетическа
база; ще ремонтираме закрития басейн за гребни спортове в спортен
комплекс „Ялта“.



Ще изградим нов тенис комплекс в Парка на възрожденците.



На територията на бившия автополигон ще обособим комплекс за
подготовка на водачи на МПС, към който ще функционират също и
картинг писта и зона за майсторско шофиране.



Ще търсим възможности за обновяване на базата на Хиподрума и
изграждане на модерен комплекс за конен спорт.

ИКОНОМИКА И БИЗНЕС


Запазвайки настоящите темпове на развитие, през следващите няколко
години Русе ще затвърди мястото си на един от водещите индустриални
центрове в България. Наш приоритет през следващите 4 години ще бъде
привличането на стратегически инвестиции от страната и чужбина,
които ще допринесат за разкриването на нови работни места, както и за
повишаването на работните заплати и стандарта на живот.



Ще подпомагаме малкия и среден бизнес, като ще насърчаваме
екологично чистите и високотехнологичните производства, носещи
висока добавена стойност.



Ще ускорим въвеждането на нови електронни административни услуги, с
което ще улесним бизнеса и ще намалим административната тежест.



Ще осигурим подкрепа за компании, които проявяват интерес да
развиват перспективни и нововъзникващи индустрии в областите на
информационните и комуникационните технологии и изнесените бизнес
услуги (аутсорсинг).



Ще привлечем европейско финансиране за изграждане на модерно
рибарско селище в източната част на хижа “Приста”.

МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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Подобряването на условията на живот в малките населени места на
територията на Община Русе ще продължи да бъде наш приоритет!
Ще стимулираме инициативността и предприемчивостта на кметовете и
кметските наместници и ще ги подкрепяме при реализирането на
проекти, които са в интерес на местните общности. Ще удвоим размера на
финансирането в рамките на Общинския фонд за подкрепа на малките
населени места и през следващите 4 години ще инвестираме общо над
1 млн. лева в тяхното благоустрояване.



Ще продължим с още по-ускорени темпове да рехабилитираме
общинската пътна инфраструктура. Ще асфалтираме уличната мрежа,
ще изградим нови тротоари и пешеходни зони. Ще поставим пътни
табели и камери за наблюдение на възлови точки.



Ще подновим уличното
осветителни тела.



Ще привлечем европейско финансиране за проектиране и изграждане на
канализационни системи.



Ще реновираме свободни общински сгради с цел превръщането им в
центрове за извършване на медико-социални и културнообразователни дейности.

осветление

с

нови

енергоспестяващи
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Ще продължим да ремонтираме и да изграждаме нови детски и спортни
площадки, игрища и зали за тренировки.



Още по-активно ще подкрепяме усилията на кметовете и кметските
наместници за облагородяването и поддържането на обществените
места – училища, детски градини, здравни служби, спирки, читалища,
храмове, зелени площи, гробищни паркове.



Ще подобрим качеството на обслужване в обществения транспорт и ще
направим междуселищните линии по-удобни и достъпни за пътуващите.

