
СКТМ "Дунав" Русе "Международен турнир "КОРПО - 2016" 22 май 2016 г., зала "Дунав" 1 930,00 лв.

Сдружение Боксов клуб Русе "По - добро здраве и чувство за общност чрез спорта Бокс" 1 април - 31 октомври 2016 г. 1 805,00 лв.

Сдружение "Русе Волей Клуб" "Междуучилищен спортен празник по волейбол" 4 - 5 юни или 11 - 12 юни 2016 г., Спортен комплекс "Олимпия" 2 000,00 лв.

СК "Дунав" Русе -ветерани "Спорт за здраве и активно дълголетие" 1 април - 31 декември 2016 г., площад "Свобода" 2 000,00 лв.

Спортен клуб "Акро" "Международен фестивал "Дунавска перла" 4 ноември - 6 ноември 2016г. Зала "Булстрад Арена" или зала "Дунав" 2 000,00 лв.

СК "Джамбо - 2006" "Дунавски стрелби - стрелба с лък във всички възрастови групи"
 1 април - 31 август 2016 г.,  стадион "Дунав", МОЛ - Русе, училища, 

Русенски университет "Ангел Кънчев"
2 000,00 лв.

Градски спортен клуб "Компас-крос"-Русе
"Движение чрез бягане или ходене по карта по маршрути в 

паркове и училищните дворове на Русе"

1 април - 30 ноември 2016 г., паркове, крайградски зони за отдих, 

дворове на училища в гр. Русе
2 000,00 лв.

Спортен клуб по баскетбол "Дунав-Русе" "Баскетболен турнир 3х3 "Русебаскет"  18 юни 2016 г., Централна част на гр. Русе-пред Съдебна палата 2 000,00 лв.

Сдружение ездови клуб Кентавър Русе "Конете - един по - добър начин на живот"
17 април 2016 , 18 - 19 юни 2016,  28 август 2016 г.,                                                              

Районен хиподрум град Русе
2 000,00 лв.

Спортен клуб "Спорт за всички"- Младост - 

Локомотив
"Ден на спорта. Международен ден на предизвикателството" май-юни 2016 г., пл. "Свобода" 2 000,00 лв.

Акробатичен клуб  "Локомотив-Русе" "Открит урок "Акробатика и здраве" април-ноември 2016 г. , спортна зала "Локомотив" 1 995,00 лв.

СОПД "Спортен клуб триатлон-Далян" "Открит спортен празник" 12 август 2016 г., Плувен комплекс и открити спортни игрища "Олимпия" 2 000,00 лв.

СК BMST "Световен ден на йога-йога празник"
11-24 юни 2016 г., зала по йога на BMST , спортна зала "Дунав",                                 

Доходно здание
2 000,00 лв.

ТД "Приста"
"Русенци спортуват в природна среда - във въздуха, на скалите, 

по реката"
1 юни -2 октомври 2016 г. 2 000,00 лв.

ОУСК "Русчук"
"Провеждане на учителски игри под мотото: "Искам, зная и 

мога да спортувам"

май-юни 2016 г. , комплекс "Олимпия", открити площ                                                   

пред "Булстрад Арена"
2 000,00 лв.

СК Трисет
"Провеждане на фитнес на открито под мотото: "Здраве, сила, 

красота"
май 2016 г., спортен комплекс "Трисет", открита площ "Булстрад Арена" 2 000,00 лв.

СОПД ФК "Дунав - 201- Русе" "Деца в движение за физически активна общност" 27 март - 26 април 2016 г., стадион "Дунав" 1 997,80 лв.

Спортно туристическо и природозащитно дружество 

"Академик"
"Катерачна надпревара "Русе 2016"

 1 април - 31 октомври,  площад "Свобода", пл. "Батенберг", кв. "Дружба" 1 до СОУ 

"Васил Левски"
1 800,00 лв.

Колоездачен спортен клуб Клуб Русе "Обиколката на град Русе" 9 и 10 юли 2016 г., с. Щръклево и с. Красен 2 000,00 лв.

СНЦ "Движение за хармонично развитие - България" "Спортен ден на открито" 19, 20 септември 2016 г., спортна зала Дунав 1 870,00 лв.

Спортен клуб "Айкикен" "Войните на Русе" фестивал на бойните изкуства 1 април - 30 септември,  площад пред Общината/Пленарна зала 1 358,00 лв.

Лекоатлетически спортен клуб "Локомотив" "Ден на българския спорт" 17 май 2016 г., Градски стадион 1 500,00 лв.

Спортен клуб по волейбол "ДИЕМ -гр. Русе" "Междуфирмен спортен празник" 2-3 юли 2016 г., спортен комплекс "Олимпия", гр. Русе 1 500,00 лв.

ГСК "Локомотив - Тончо Тодоров" - СГ "Моят здравословен свят"  април- ноември 2016 г. 1 250,00 лв.

Сдружение спортен клуб "Калагия"
"Аз и моето семейство, аз и моите приятели Обичаме спорта 

ушу и тайчи"
6 месеца 1 600,00 лв.

СК "Локомотив" Русе "Русе - Европейски град на спорта 2016" 1 октомври 2016 г.,  зала "Дунав" 1 500,00 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "РУСЕ - ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2016"

СПОРТНИ КЛУБОВЕ



Спортен модел клуб Приста Русе "Авиорали Русе 2016" 27, 28, 29 май -гр. Русе 2 000,00 лв.

Футболен клуб "Ветерани-Русе" "110 години  футбол в  Русе-мост между поколенията"- 29 май 2016 г. - Спортен комплекс на РУ "Ангел Кънчев" 2 000,00 лв.

Университетски спортен клуб "Академик" при 

Русенски университет "Ангел Кънчев"
"Дни на волейбола и баскетбола в Русе"

14 април и 22 април 2016г. , площад "Свобода" и спортен комплекс на РУ "Ангел 

Кънчев"
2 000,00 лв.

54 105,80 лв.

ОУ "Тома Кърджиев" "Активен начин на живот" 9 май 2016 г., Парк на младежта 500,00 лв.

Математическа гимназия "Баба Тонка" Състезание "Пролетно надиграване" 4 май 2016 г., спортна площадка на МГ "Баба Тонка" 500,00 лв.

ОУ "Ангел Кънчев" Спортен празник "Да спортуваме, да се забавляваме" 30 септември 2016 г.,  Градски стадион 499,91 лв.

Професионална гимназия по облекло

"Недка Иван Лазарова" Русе

Туристически поход "120 успешни години Професионална 

гимназия "Недка Иван Лазарова" - Русе"

юни 2016 г., Природен парк "Русенски лом" - от с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе 

до архиелогически резерват "Червен"
500,00 лв.

Основно училище "Никола Обретенов" "Да спортуваме заедно" април 2016 г. 500,00 лв.

Основно училище "Отец Паисий" "Детето още живее в мен" 23 април 2016 г., стадион "Дунав", зала "Дунав" 500,00 лв.

СОУ "Възраждане" Юбилеен лекоатлетически турнир "35 години Възраждане" май - октомври 2016 г. 500,00 лв.

Основно училище "Братя Миладинови" "Заедно в спорта" 27 май 2016 г. 500,00 лв.

Професионална гимназия по механотехника

"Юрий Гагарин"
"Да спортуваме заедно" 11 април - 28 октомври 2016 г. 480,00 лв.

ОУ "Любен Каравелов" "Заедно в спорта - приятели в живота"  октомври 2016 г., футболни игрища комплекс "Олимпия" 500,00 лв.

Професионална гимназия по икономика и 

управление "Елиас Канети" 
"Активни и здрави" 1 април-30 юни 2016 г.          ПГИУ "Елиас Канети" 500,00 лв.

ПГДВА "Йосиф Вондрак" Пролетен спортен празник "Да спортуваме и създаваме заедно"
април - септември 2016 г. в училищния двор на гимназията, 

Парка на Младежта, Парк на Възрожденците
496,00 лв.

ОУ "Васил Априлов"
Спортен маратон за малки и големи ученици и техните 

родители
1-30 септември 2016 г. 415,00 лв.

СОУЕЕ "Св. Константин - Кирил Философ" Отборните игри - гаранция за толерантност и самодисциплина 28 май 2016 г. 500,00 лв.

Професионална гимназия по промишлени 

технологии "Атанас Цонев Буров" - гр. Русе
"Спортуваме заедно" 1 май - 30 юли 2016 г.,  открита спортна площадка и спортен салон на гимназията 300,00 лв.

7 190,91 лв.

ЦДГ "Здравец" "Спорт и здраве" - спортен празник 1 април- 30 ноември 2016 г. 500,00 лв.

ЦДГ "Зора" Спортен празник в ЦДГ "Зора"  15 юни 2016 г., спортна площадка на ЦДГ "Зора" 499,00 лв.

ЦДГ "Иглика" "Русе - Европейски град на спорта 2016" 1 април до 31 май 2016 г. 500,00 лв.

Обединено детско заведение "Синчец" "Здрави деца - щастливо детство" 21 май 2016 г., спортна площадка с. Басарбово 500,00 лв.

Обединено детско заведение "Приказен свят" "Спортът е здраве за децата" 1 април - 31 май 2016 г. 500,00 лв.

Целодневна детска градина "Звездица" "Спорт на колела" 1 април - 30 декември 2016 г. 500,00 лв.

Целодневна детска градина "Пинокио"
Спортно - музикален празник "Спортувай, танцувай, лудувай с 

нас"
31 май 2016 г., стадион "Дунав" 497,45 лв.

ЦДГ "Червената шапчица" "Забавна спартакиада"  1 април - 31 декември 2016 г. Градски стадион гр. Русе 500,00 лв.

ОДЗ "Снежанка" "Весели спортисти - здрави и със силен дух"
1 април-31 декември 2016 г., гр. Русе,  ж.к "Дружба" 3 

Паркинг на магазин "Кауфланд" 
499,60 лв.

ЦДГ "Детелина" Детски спортен празник
1-30 април 2016 г., закрит плувен басейн и футболно игрище 

в ЦДГ "Детелина" 
500,00 лв.

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ



Целодневна детска градина "Русалка" Русе "Все по далеч, все по-бързо, все по-високо"
1 април - 31 декември 2016г. , дворно пространство в ЦДГ "Русалка", 

Парк на младежта
500,00 лв.

ЦДГ "Незабравка" "Заедно в света на спорта" 1 май - 31 август 2016 г.спортна зала "Дунав" 500,00 лв.

5 996,05 лв.

Кметство с. Басарбово Шахматен турнир на открито "Бенони" - Басарбово 1 април - 30 юни 2016 г., с. Червена вода 500,00 лв.

Кметство Ново Село Спортен детски празник "Ваканция Здравей" 17 май 2016 г. ,кът за отдих в с. Хотанца 500,00 лв.

1 000,00 лв.

Народно Читалище "Тома Кърджиев - 1873" "Гимнастика за здраве и настроение" 1 април - 30 юни 2016 г., с. Червена вода 496,00 лв.

НЧ "Светлина -1928" с. Хотанца "Спорт и забавление за цялото семейство!" 17 май 2016 г. , кът за отдих в с. Хотанца 492,00 лв.

988,00 лв.

Движение "Русофили" - клон Русе Детско състезание по риболов "Липник 2016" 8 май 2016 г., езеро "Липник" 500,00 лв.

Училищно настоятелство при ОУ "Иван Вазов" Спортен турнир с участието на учители и родители 21 май2016 г., в училищния двор 500,00 лв.

СНЦ "Еквилибриум" "Спорт без граници" 1 май - 31 май 2016 г., спортна площадка на ЦДГ "Зора" 499,30 лв.

Сдружение с нестопанска цел "Европейски 

инициативи без граници"
"Като на двадесет" май и септември  2016 г., кея на град Русе и парка на Младежта 500,00 лв.

Студентски съвет - Студентска спортна комисия при 

Русенски университет "Ангел Кънчев"

"Студентските спартакиади - привлекателни проекти за масово 

спортуване на учащата се младеж на град Русе"

"Пролетни спортни игри-2016" с период на провеждане 1 април - 20 май 2016, 

"Есенна спартакиада - 2016" с период на провеждане 20 октомври - 8 декември 

2016
500,00 лв.

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното 

обучение и възпитание на деца и ученици със 

специални образователни потребности - Русе

Спортен празник "Заедно"

април - май 2016 г. Ск "Ялта" - закрита лекоатлетическа писта на 1 етаж, на 2 етаж 

зала за волейбол и игрищата с изкуствена настилка за футбол
496,00 лв.

2 995,30 лв.

 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 72 276,06 лв.

КМЕТСТВА

ЧИТАЛИЩА

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


