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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 
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• През втората година от мандата 
привлякохме и управлявахме финансов 
ресурс по проекти на обща стойност от 
119,2 млн. лв. 
 

• Приключихме изпълнението на ключови 
за развитието на град Русе проекти на 
обща стойност над 2,7 млн. лв. 
 

• Към настоящия момент изпълняваме 
проекти на обща стойност близо 91,9 
млн. лв. 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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• ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. – 6 

проекта на стойност над 56 млн. лв. 
– „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна 

среда и изграждане на зони за обществен отдих“ 
– „Интегрирана система за градски транспорт на 

град Русе – 2 етап“ 
– „Ремонт на пет общински учебни заведения в град 

Русе, включително прилежащите им дворни 
пространства“ 

– „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна 
ефективност и мерки съгласно Наредба №4 за 
достъпна среда на Комплекс за социални услуги за 
деца и семейства“ 

– „Изграждане на социални жилища за настаняване 
на лица от малцинствени групи от населението и 
социално слаби лица, които не могат да се ползват 
от условията на жилищното настаняване на 
Община Русе“ 

– „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент 
по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ 

 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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• ПРОГРАМА INTERREG V-A –  1 проект на 

стойност над 9 млн. лв. 
– „Развитие на поречието на река Дунав за по-

добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево 
с Паневропейски транспортен коридор №7“. В 
партньорство между Община Русе (водещ 
партньор) и Община Гюргево. 

 
 
 
 
 

 

 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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• ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“ – 1 

проект на стойност над 1 млн. лв. 
– „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни 

решения за устойчива мобилност 
на хора в периферните градски 
квартали и товарна логистика без 
вредни емисии в градските 
центрове“ от област Русе“ 
 

• БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО – 1 проект на 
стойност над 1 млн. лв. 

– „Интегриран подход на Община 
Русе за интеграция на ромите и 
други уязвими групи на 
територията на общини от област 
Русе“ 
 

 
 

 
 
 

  
• ОП ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – 1 проект 
на стойност над 304 хил. лв. 

– „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе – 
2016“ 



ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 
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• ПУДООС/ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ – 1 проект на стойност над 22 млн. лв. 
– „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията 

на община Русе“ 
 

• ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г. - 3 проекта на стойност 
над  1 млн. лв. 

– „Приеми ме 2015“ (АСП – гр. София е бенефициент по проекта, Община Русе е партньор) 
– „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ 
– „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен 

асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция" в 
община Русе“ 

 
• ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” – 1 проект на стойност 

500 хил. лв. 
– „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ 

 
• ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ„ - 1 проект на стойност над 499 хил. лв. 
– „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Русе“ 
 

 
 
 



УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ 
ПРОЕКТИ 
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• ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 

2009-2014 Г., BG04 „ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА 
ЕНЕРГИЯ“ – 1 проект на стойност  над 
818 хил. лв. 

– „Мерки за повишаване на енергийната 
ефективност в четири сгради от 
образователната инфраструктура на гр. 
Русе” 
 

• НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 
2009-2014 Г. – 1 проект на стойност над 1 
млн. лв. 

– „Кризисен център на територията на 
община Русе за жертви на домашно 
насилие и насилие, основано на полов 
признак и предоставяне на услуги в него“ 

 

 
 

 

 

 



УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ 
ПРОЕКТИ 
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• ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ – 1 проект на стойност над 874 
хил. лв. 

– „Независим живот в Звено за услуги в домашна среда – Русе“ 

 
• ПУДООС - общата стойност на 7 проекта – над 33 хил. лв. 
– ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе, проект „Децата по-близо до природата“ 
– СУ „Възраждане“, гр. Русе, проект „Обичам природата – и аз участвам“ 
– ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе, проект „Класна стая на открито в ОУ „Отец Паисий“, гр. 

Русе“ 
– ДГ „Радост“,  гр. Русе, проект  „Чиста среда – Щастливи деца“ 
– ДГ „Пролет“, гр. Русе, проект „Обичам природата – и аз участвам“ 
– ДГ „Слънце“, гр. Русе, проект „Обичам природата – и аз участвам“ 
– ДГ „Детелина“, гр. Русе, проект „Еко информационен кабинет“. 

 
 
 

 

 

 



ДЕПОЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС 
НА ОЦЕНКА 

9 

  
• ПРОГРАМА INTERREG V-A – 4 проекта на стойност над 19 млн. лв. 
–  „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез 

културни пространства“. В партньорство между Община Русе (водещ партньор) и 
Община Гюргево 

– „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок 
туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“. В партньорство между Община 
Русе (водещ партньор) и Община Гюргево 

– „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и 
Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“. В партньорство между Община Русе 
(водещ партньор) и Окръжен съвет – Гюргево 

– „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра 
свързаност с TEN-T мрежата“. В партньорство между Община Гюргево (водещ 
партньор) и Община Русе 

 

 
 
 



ДЕПОЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС 
НА ОЦЕНКА 
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• НАРЕДБА №2 ОТ 08.05.2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО И РЕМОНТА НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ 
МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА – 1 проект на стойност над 
284 хил. лв. 

–  „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Иван 
Ханджиев“ 

 
• „ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА“ НА НАЦИОНАЛНИЯ 

ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД – 1 проект на стойност над 2 млн. лв. 
– „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от 

образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе“ 
 Общежитие за средношколци в гр. Русе 
 Общински детски център за култура и изкуство 
 ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартен 
 ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен 

 

 

 
 



Национална програма за 
енергийна ефективност 
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• Започнаха дейности по инженеринг на 
18 сгради в рамките на Програмата, 
като се очаква през 2018 г. да бъдат 
успешно финализирани. 

 

•  До края на 2018 г. броят санирани 
сгради в Русе по НПЕЕ на многофамилни 
жилищни сгради ще достигне 27, с общ 
брой живущи – близо 4 300 души, като 
общата финансова стойност на 
санирането ще надхвърли 34 млн. лв. 

 

• Пред Българската банка за развитие са 
депозирани още 69 искания за 
сключване на договор за целево 
финансиране. 

 

 

 

 

• При подновяване на програмата, 
общият брой на санираните 
блокове на територията на 
Община Русе може да надхвърли 
100, като от това ще се възползват 
над 9 000 русенци. 

 

 



Национална програма за 
енергийна ефективност 
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• Завършени сгради през 2016 г.: 

– Блок „Райна Княгиня“, ул. „Яна 
Войвода“ №1 

– Блок №4, гр. Мартен, ул. „България“ 
№77 

– Блок №7А, ул. „Изола планина “ №28 

 

• Завършени сгради към 08.11.2017 г.:  

– Блок „Неофит Рилски“, ул. „Св. св. 
Кирил и Методий“ №25 

– Блок „Пловдив“, ул. „Антим I“ №1 

– Блок „Люляк“, ул. „Алеко 
Константинов“ №12 

 

 

 



ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И 
СОБСТВЕНОСТ 
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• Приходи от дейността на отдел 
„Общинска собственост“ – над 
492 хил. лв. 

 

• Приходи от дейността на отдел 
„Стопански дейности и защита на 
потребителите“ – над 790 хил. лв. 

 

• Приходи от дейността на отдел 
„Търговия и наемни отношения“ – 
над 2 млн. лв. 

 

• Приходи от местни данъци и 
такси – над 28 млн. лв. 

 



ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И 
СОБСТВЕНОСТ 
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•  „Летище Русе“ – Община Русе 
получи лиценз за летателна 
площадка за малки самолети. 

 

• Лесопарк „Липник“ и хижа 
„Приста“ вече са собственост на 
Община Русе. 

 

• Община Русе стана собственик на 
тролейбусния транспорт в града 
и придоби контрол върху 
дейността на „ЕГГЕД Русе“ АД. 

 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Образование 

15 

 

 

 

 

• Започнахме изпълнението на 
проект „Ремонт на пет общински 
учебни заведения в гр. Русе, вкл. 
прилежащите им дворни 
пространства“. 

 

• Приехме нови правила, 
въвеждащи единни критерии за 
прием на деца в първи клас. 

 

• Промяна в статута на ПГДВА 
„Йосиф Вондрак“ и ПГСС „Ангел 
Кънчев“ от държавни в 
общински училища. 

 

 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Образование 
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• Извършихме текущи ремонти 
на материално-техническата 
база в детски градини над 196 
хил. лв. и училища - 230 хил. 
лв. 

 

• Разпределихме над 14 хил. лв. 
стипендии и еднократно 
финансово подпомагане за 
стимулиране на над 215 деца, 
изявени в различни области. 

 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Култура и туризъм 
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• Русе – културен и фестивален център от 
национално значение 

• Над 350 събития в рамките на над 30 
международни, национални и регионални 
културни инициативи 

• Инвестирани средства в култура – над 3 млн. лв. 

• Русе – първата Община, въвела конкурсен 
принцип за финансиране на културни проекти 

 

 

 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Култура и туризъм 

18 

• По Програма „Култура“ подкрепихме общо 26 проекта 
на стойност 82 хил. лв. в две направления – малки 
творчески проекти и международни фестивали. 

• „Мартенски музикални дни” – носител на знак за 
европейско качество за 2017 и 2018 г. 

• За трета поредна година организирахме единствения 
на Балканите „Международен фестивал на ледените 
скулптури“. 

 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Здравни и социални дейности 
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• Предоставихме 41 социални услуги на територията на 
град Русе. От тях 3 са специализирани институции. 

 

• Възложихме 35 социални услуги за управление от 
доставчици като 12 от тях са услуги за деца и 23 са 
услуги за пълнолетни лица. 

 

• 1 805 лица са получили помощ и подкрепа чрез 
развитата мрежа от социални услуги, като от тях  316 
са деца. 

 



ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 
Здравни и социални дейности 
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• Осигурихме средства в размер на 
50 хил. лв. за реализирането на 
програма „Асистирана репродукция“ 
като през 2017 г. подпомогнахме 39  
двойки с репродуктивни проблеми. 

 

• Извършихме ремонтни дейности на 
сградите на Детска ясли 4, 5, 6 и 9. 

 

• Осигурихме средства за 
функционирането на два здравни 
кабинета в кв. „ДЗС“ и в кв. „Образцов 
чифлик“ и разкрихме 80 здравни 
кабинета към училища, детски градини 
и техните филиали. 



КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Транспорт 
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• Монтирахме 553 бр. стандартни 
предпазни огради и 24 бр. 
ограничителни сфери за канализиране на 
пешеходните потоци и обезопасяване на 
местата за пресичане. 

 
• Монтирахме 502 бр. пътни знаци и 

опреснихме хоризонталната пътна 
маркировка. 

 
• Асфалтирали сме 38 000 кв.м. пътна 

настилка в гр. Русе и община Русе. 
 
• Монтирахме 285 бр. нови улични и 

паркови осветителни тела. 
 
 



КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
Екология 
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• Обновихме 24 бр. детски 
площадки и изградихме 3 нови. 

 

• Изградихме 3 бр. футболни 
игрища и 2 бр. площадки за 
фитнес на открито и 2 бр. 
площадки за стрийт фитнес. 

 

• Монтирахме 126 бр. нови пейки и 
закупихме нови 431 бр. 
огнеупорни кошчета с пепелници. 

 



УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
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• Успешно проведохме процедура за 
избор на изпълнители за ремонт на 140 
улици (близо 1/3 от уличната и 
тротоарна мрежа в града), което ще 
обхване близо 320 хил. кв. м. улични 
платна и над 180 хил. кв. м. тротоари.  

• Изградихме нов безплатен паркинг със 
72 места за автомобили до блок „Янтра“, 
от които 3 са предназначени за хора с 
увреждания. Инвестираните средства от 
Община Русе са на стойност над 285 хил. 
лв. 

• Възложихме изработването на Подробни 
устройствени планове – Планове за 
застрояване на Западен парк „Приста“ и 
Лесопарк „Липник“. 

 

 

 

 



МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
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• Осигурихме финансиране по фонд 
„Малки населени места“ за 
реализирането на 16 проекта на 
стойност над 319 хил. лв. 

 

• Осигурихме средства в размер на 
над 123 хил. лв. за текущи ремонти 
на читалищни сгради и закупуване 
на климатични системи за нуждите 
на народните читалища в малките 
населени места. 

 

• Осигурихме средства в размер на 
700 хил. лв. за ремонт на уличната 
мрежа в малките населени места. 

 



Храм „Всех Святих“  
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• Храм „Всех Святих“ отвори врати 
след близо 42 години! 

 

 

 



ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ 
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     Признание за: 

 

• Демократично управление 

 

• Високо качество на предоставяните 
публични услуги 

 

• Добри практики при изпълнение на 
секторните политики в общината 
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 БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО 

ВНИМАНИЕ! 


