
 
 

 финансиран по договор BG161PO001/5-02/2012/030  

Оперативна програма “Регионално развитие” Схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012  

"В подкрепа за следващия програмен период" 

ПРОЕКТ 

 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА 

ОБЩИНА РУСЕ ЗА  

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020г.“ 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 
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Финансиране: 
 

  Обща стойност на проекта: 1 424 864, 00 лв.  

  Съфинансиране от ЕФРР: 1 211 134, 40  лв. (85%)  

  Съфинансиране от националния бюджет:  

    213 729, 60лв. (15%)  

 
Продължителността на проекта е 27 месеца 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Eкип за организация и управление на 
проекта 

определен със Заповед РД-01-2780/16.10.2013 г. на Кмета на Община Русе 

 
• инж. Мая Кръстева – ръководител проект 
• Кина Божинова – финансист 
• Десислава Бенкова – юрист, експерт обществени 

поръчки  
• инж. Вера Иванова– строителен инженер 
• Милена Мартинович – технически сътрудник 



Обща цел: 
 
 

 Укрепване капацитета на Община Русе за успешно 
участие в изпълнението на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ за периода 2014-2020г. 

 

 Успешно усвояване на финансовите ресурси по 
Структурните фондове.  

 

 Трайно подобряване на жизнената среда на град 
Русе чрез проектиране и изпълнение на 
инвестиционни проектни намерения, подбрани на 
база анализи на текущата ситуация и в пълно  
съответствие с разработения за града ни Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие. 
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Специфични цели: 
 
 

 Разработване на инвестиционни проекти, чиято цел е 
постигане на трайно подобрение на икономическото, 
социалното и екологично състояние на територията 
на Община Русе. Подборът на проектите съответства 
на нуждите/потребностите на определените в ИПГВР 
на гр. Русе зони за целенасочено въздействие, така че 
да допринесат за реализирането на Визията за 
развитие на Русе 2020г.  
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 Създаване на списък с „готови за финансиране“ 
проекти, включени в Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие на гр. Русе в      
4 направления -  Градска среда, Образователна 
инфраструктура, Културна инфраструктура, 
Социална инфраструктура 
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Дейности по проекта: 
 

 Управление и организация на проекта; 
 

 Избор на изпълнител за изготвяне на 4 пакета 
документация и технически спецификации; 

 

 Провеждане на публично обсъждане за избор на най-
добри обемно-пространствени решения на всеки 
обект; 

 

 Провеждане на 4 броя процедури, осъществени по 
реда на ЗОП; 

  

 Изработване на  инвестиционни проекти; 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



 

 Изготвяне на оценки за съответствие за 
инвестиционните проекти; 

 

 Одобряване на инвестиционните проекти и издаване 
на разрешения за строеж; 

 

 Представяне на инвестиционните проекти за 
одобрение от страна на УО на ОПРР; 

 

 Изготвяне на финансов одит на проекта; 
 

 Провеждане на пресконференции; 
 

 Текущо информиране на местните медии;  
 

 Изготвяне на материали за информация и публичност.   
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ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
 

Подготовка на документи за провеждане на процедури по 
ЗОП и технически спецификации 

„ЕЛЛЕА“ ЕООД  
 

Изготвяне на инвестиционни проекти 

„ВАМОС“ ООД 
 

Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите 

"БИЛДКОНСУЛТ" ООД 
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ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
 

Изработване на материали за информация и публичност на 
проекта 

"ПАРНАС" ООД 
 

Извършване на финансов одит 

"БИСИКОМ-61" ООД 
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ОСНОВНИ ЕТАПИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ПРОЕКТА 

 

 Сформиране на екип за управление на проекта с цел да се 
осигури законосъобразно, навременно и качествено 
изпълнение на проектните дейности 

 

 Проведени и приключили процедури за възлагане на  
предвидените по проекта обществени поръчки; сключени 
договори с изпълнители за всички дейности 

 

 Избор на идея за най-доброто обемно-пространствено 
решение за обектите, осъществен чрез широко обществено 
обсъждане, проведено на два етапа: на фаза разработване 
на техническите задания за проектиране и предложените 
варианти на проектните решения за всеки обект, от 
изпълнителя на инвестиционните проекти. 

 



 Изготвени инвестиционни проекти за 30 обекта, 
разпределени в направления „Градска среда“,  
„Образователна инфраструктура“, „Културна 
инфраструктура“ и „Социална инфраструктура“ 

 

 Изготвени 3 бр. Оценки за съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите за обекти първа 
категория, съгласно изискванията на ЗУТ 

 

 Издадени и влезли в сила 30 разрешения за строеж 
за обекти в направления Градска среда,  
„Образователна инфраструктура“, „Културна 
инфраструктура“ и „Социална инфраструктура“ 
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 Представени за одобрение на Управляващия орган 
на ОПРР одобрени инвестиционни проекти и 
разрешения за строеж за всички обекти, съгласно 
изискванията на оперативната програма 

 

 Осъществени дейности по информация и публичност 
на проекта 

 

 Извършен независим финансов одит на направените 
разходи по проекта 
 
 
 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ПРОЕКТА 

 
 

 Извършено енергийно обследване и изготвени 
сертификати за актуалното състояние на потреблението на 
енергия  на 11 сгради 

 

 Изготвени технически паспорти на 15 сгради 
  

 Изготвени инвестиционни проекти за 30 обекта 
 

 Издадени разрешения за строеж за всички обекти 
 

 



 Пълна степен на проектна готовност на Община Русе за 
кандидатстване по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020г. с проектни предложения, които 
трайно ще спомогнат за подобряване на жизнената среда 
на гр. Русе в рамките на зоните за въздействие, 
определени с ИПГВР на гр. Русе, разделени в 4 
направления: 

 
 

Градска среда  
 

Образователна инфраструктура 
 

Културна инфраструктура 
 

Социална инфраструктура 



ОБЕКТИ В НАПРАВЛЕНИЕ  

ГРАДСКА СРЕДА 

 
Стойност на предвидените СМР 

 

88 941 406,72 лв. 
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„Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от 
Парка на младежта и обособяването му като зона за 

обществен отдих“ 
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Предвидените СМР са на стойност     
30 386 524,62 лв. 



„Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. 
изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки 

на открито“ 
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Предвидените СМР са на стойност     

20 381 424,69 лв. 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка” в 
участъка от ул. „Чипровци” до бул. „България” 

 

 
Предвидените СМР са на стойност 2 806 766,87 лв. 

 



Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци” и 
благоустрояване на околните пространства”, в т.ч. и 

изграждане на модерни спортни съоръжения, фитнес 
площадки на открито 
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Предвидените СМР са на стойност  
6 081 825,04 лв. 

 



Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих 
по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п. 

прелеза на Речна гара до ул. „Мостова 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Предвидените СМР са на стойност  
20 344 548,24 лв. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната 
среда по ул. „Славянска” 

 
 

 
 
 

Предвидените СМР са на стойност  
1 854 403,17 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната 
среда по ул. „Църковна независимост” 

 
 
 
 
 

Предвидените СМР са на стойност  
1 741 490,81 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната 
среда по ул. „Баба Тонка” 

 
 
 
 

 
 
 

Предвидените СМР са на стойност  
1 183 559,59 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната 
среда по ул. „Райко Даскалов” 

 
 
 
 

 
 
 

Предвидените СМР са на стойност  
1 188 104,63 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходен 
подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“ 

 
 
 

 
 
 

Предвидените СМР са на стойност  
520 029,50 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Реконструкция на градината на площад „Д-р Мустаков“ и 
ул. „Иван Вазов” в участъка от площада до ул. „Борисова“ 

 

Предвидените СМР са на стойност  
1 267 354,57 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. 
„Родина 3“ и кв. „Чародейка“ 

Предвидените СМР са на стойност  
1 185 374,99 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



ОБЕКТИ В НАПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Стойност на СМР 
28 443 421,17 лв 

 
 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна 
градска част, гр. Русе 

гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков ” №3 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
2 235 455,28 лв. 

 



Изграждане на нова детска ясла в кв. 767,  
кв. „Родина“ 3, гр. Русе” 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
1 662 794,40 лв. 

 



Основен ремонт на ОУ „Олимпи Панов“ и прилежащото му 
дворно пространство 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
3 476 799,27 лв. 

 



Основен ремонт на ОУ „Любен Каравелов 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
1 050 283,43 лв. 

 



Основен ремонт на ОУ „Иван Вазов“ и прилежащото му 
дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
2 276 879,86 лв. 

 



Основен ремонт на ОУ „Отец Паисий“ и прилежащото му 
дворно пространство 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
2 660 527,83 лв. 

 



Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т.ч. изграждане на спортни 
площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства  

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
4 090 432,62 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



Ремонт на СОУ „Христо Ботев“  
в т.ч. изграждане на спортни площадки  

и озеленяване в прилежащите дворни пространства 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
3 989 351,98 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио” 1 и прилежащото й дворно 
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио” 1 и прилежащото й дворно 
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
1 273 831,29 лв. 

 



Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио” 2 и прилежащото й дворно 
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност 

 
 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
1 208 978,69 лв. 

 



Основен ремонт на ЦДГ „Русалка” 1 и прилежащото й дворно 
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
2 587 780,44 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



Основен ремонт на ЦДГ „Русалка” 2 и прилежащото й дворно 
пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 
Предвидените СМР са  

на стойност  
1 840 306,08 лв. 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



ОБЕКТИ В НАПРАВЛЕНИЕ  

КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Стойност на СМР 
4 686 063,32 лв 

 
 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

„Основен ремонт, реставрация и консервация на 
Регионална библиотека „Любен Каравелов”–                       

гр. Русе“ 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 
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Предвидените СМР са на стойност  
3 327 551,84 лв. 



„Ремонт на Читалище „Зора“, в т.ч. въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност“ 
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Предвидените СМР са на стойност  
824 612,70 лв. 



„Основен ремонт на читалище „Васил Левски”, в т.ч. 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност“  
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Предвидените СМР  
са на стойност  
533 898,78 лв. 



ОБЕКТИ В НАПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Стойност на СМР 
4 577 541,27 лв. 
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„Изграждане на социални жилища за настаняване на: 
    - лица от малцинствени групи от населението 

  - социално слаби лица, които не могат да се ползват от 
условията на жилищното настаняване на Община Русе” 
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Предвидените СМР  
са на стойност  

2 075 967,79 лв. 



„Изграждане на дневен център за стари хора в  
кв. „Родина 1 “   
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гр. Русе, кв. „Родина“1,  
на ъгъла на ул. „Димчо Дебелянов“  и 

ул. „Чипровци“ 
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Предвидените СМР  са на стойност  
1 080 781,82 лв. 
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„Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и 
мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, бул. 
„Липник“ 14, кв. „Родина“  
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Предвидените СМР  
са на стойност  

1 420 791,66 лв. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Обща стойност на предвидените 
СМР във всички направления 

 

126 648 432,48 лв. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 
 

Вярваме, че обществеността на гр. Русе, ще продължи да 
бъде активна и съпричастна към бъдещото развитие на 

нашия град! 
 

27.11.2015 г. 
  

Тази презентация е създадена в рамките на проект „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 
2014-2020г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази презентация отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 


