


УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ,

През изминалата 2017-та година Фондация „Русе – град на свободния дух“ работи 
всеотдайно за стимулиране на таланта и културата и превръщането им в ключови елементи на 
местните идентичност,  имидж  и  самочувствие. 

Дадохме своята подкрепа за науката и образованието, защото чрез тях хората разширяват 
своя хоризонт и се подготвят за успешно преодоляване на предизвикателствата на света, който 
ги заобикаля.

Обърнахме поглед към съхраняването и популяризирането на историята, защото така учим 
от опита на предците и съхраняваме ценности, които могат да са ни полезни и днес.

Подкрепихме развитието, прилагането и обучението в използването на новите технологии, 
защото така увеличаваме потенциала на нашите възможности в полза за обществото.

Вярвайки, че активният начин на живот е предпоставка за добро здраве, подпомогнахме и 
инициативи в областта на масовия спорт.

В дух на екипност и обединение около целите на дългосрочната кампания „Русе – град на 
свободния дух“, заедно реализирахме 112 събития, голяма част от които се откроиха със своята 
иновативност и мащабност. Създадени бяха 284 творчески продукта. Дългият списък от събития 
стана възможен благодарение на 38 проектни екипа, 3996 активни участници в осъществяването 
им, 160 доброволци и 122 партньорства. В резултат на това, близо 98 000 русенци и гости на 
града съпреживяха една динамична и пъстра година на фестивали, концерти, спорт, творческо 
експериментиране,  обмен на знание  и  споделени емоции. 

Фондацията остана вярна на мисията си да подкрепя млади творци, преподаватели, учени и 
мечтатели, за да разширяват своите хоризонти.

С благодарност се обръщаме към 35-те дарители, които са доказателство за това, че в 
основата на успеха на една обществена кауза стои пълноценното сътрудничество между 
публичните институции, бизнеса и гражданското общество. 

Вярваме, че промяната е процес, затова пожелаваме на всички партньори и приятели, 
съпричастни към кампанията „Русе – град на свободния дух“, една здрава и успешна 2018-та 
година, която да ни донесе нови предизвикателства и успехи!



Фондация „Русе - град на свободния дух“ има за цел да подкрепя и стимулира реализирането на дейности, които 

утвърждават позициите на Русе като град, съчетаващ успешно традиции и новаторство. Да възроди творческия дух 

на града и да го утвърди като културно средище в Дунавския регион, като обедини граждани, културни общности, 

творци, професионални гилдии, представители на академичните среди, неправителствени организации, 

международни партньори и медии.

Фондацията работи в три направления:

Направление 1: Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе. Подаваме ръка на талантливите и 

знаещите, артисти и музиканти, преподаватели, ученици и изобретатели, които представят достойно града ни пред 

света.

Направление 2: Организиране и подкрепа на местни инициативи. Разчупваме утвърдените модели за общуване, 

като подкрепяме и организираме мащабни и иновативни събития в областта на културата, изкуството, 

образованието, науката, новите технологии и масовия спорт, които създават „чувство за общност“ и помагат да се 

направи крачка напред в професионалното и личностното израстване. 

Направление 3: Проектна дейност. Съвместно с нашите партньори от страната и чужбина разработваме и 

реализираме проекти, които ще доведат до позитивна промяна в живота на Русе. За тях търсим възможности за 

финансиране по програми на Европейския съюз и други донорски схеми.



122
ПАРТНЬОРСТВА

160
ДОБРОВОЛЦИ

98 000
ЗРИТЕЛИ И ГОСТИ



Изграждането на устойчива партньорска мрежа между институции, читалища, неправителствени организации, 

творци и изобретатели, медии и представители на бизнеса стои в основата на дейността на Фондация „Русе - град на 

свободния дух“. Заедно вървим по пътя към успеха, осеян с доверие, сигурност, съпреживяване на чувства и мисли. 

Заедно търсим най-оригиналната идея и я превръщаме в реалност. 

В рамките на кампанията „Русе - град на свободния дух“ през 2017 г. беше създадено партньорство с 122 местни, 

национални и международни културни и образователни институти, неправителствени организации и др.  

Представители на бизнеса от Русе и русенци приеха кампаниите „Русе - град на свободния дух“,  „Талант без граници“ 

и „Лицата на Русе“ като своя кауза и отделиха средства. За отчетния период са постъпили 35 дарения, на обща 

стойност 107 462 лв.

Дейността на Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“, в подкрепа на младежките инициативи, беше 

представена по време на Младежкия форум „Бариери и стимули пред младежката предприемчивост“, в рамките на 

провелото се на 12 май 2017 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ Иновативно младежко експо. Проявата се 

организира от академичното ръководство, Студентски съвет на Русенски университет, с подкрепата на 

Националното представителство на студентските съвети в България и Министерството на образованието и науката.



През 2016 година заедно с дългогодишния си партньор „Еконт Експрес“ ООД създадохме програма „Знание и 

растеж“, която се превърна в успешен модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите 

технологии и историята. Тя е напълно в контекста на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Община Русе за периода 2016 - 2025 г., в която акцентите са:

  - подобряване на взаимовръзките между публичния сектор, науката, образованието и бизнеса; 

  - създаване на структуриран диалог между заинтересованите страни; 

 - ускоряване на иновационните процеси чрез управление на наличните ресурси - предприемачески, технологични, 

научни, човешки, културни и творчески, при това по начин, който гарантира тяхното ефективно, целенасочено и 

устойчиво използване. 

Програмата „Знание и растеж“ допринася за подобряване на условията за личностно и професионално израстване 

на хората, като до този момент успешно са реализирани 19 проекта на обща стойност 76 413,77 лв.

Във връзка с програма „Знание и растеж“ през 2017 година екипите на Фондация „Русе - град на свободния дух“ и 

Фондация „Еконт“ се срещнаха с директори и учители от всички русенски училища, както и с преподаватели и 

студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“. На срещите бяха дискутирани нови инициативи в областта на 

образованието, осъществи се обмен на идеи в областта на науката и новите технологии, обсъдиха се проблемите и 

предизвикателствата, които стоят пред преподаватели и учащи.

По инициатива на двете фондации от 15 юни до 31 юли 2017 година беше обявен конкурс за проекти „Знание и 

растеж“. В рамките на конкурса постъпиха общо 16 проекта на обща стойност 413 937 лв. Исканата от Фондация 

„Русе - град на свободния дух“ сума е в размер на 172 156 лв. На обявените критерии отговориха 9 проекта, които 

получиха финансиране на обща стойност 62 920 лв. Одобрените проектни идеи ще се реализират до 31 август 2018 

година.

Академичен клуб „Четири колела“ на РУ „Ангел Кънчев“ INNOTRANS

Народно читалище „Захари Стоянов“    „Мястото и ролята на река Дунав в живота на  
        Русе през призмата на дигиталните технологии“

Русенски университет „Ангел Кънчев“    „Използване на иновативни технологии за създаване
        на приложения с виртуална и добавена реалност за
        визуализиране и популяризиране на културно-
        историческото наследство“

ОУ „Иван Вазов“      „Виртуална обсерватория за професии на бъдещето“

Сдружение „Европейски инициативи без граници“  FinKids

Спортно туристическо и природозащитно    „Многовековната история на България в събитийния
дружество „Академик“ - Русе     календар на туристическо дружество „Академик“ - Русе“

Сдружение общественополезно     „Изучаване и популяризиране на българските
училищно настоятелство „Фридрих Шилер“   фолклорни традиции и празничната обредност чрез
        отбелязване на Ден на народната носия“

Фондация „Бряг“      „Добрите, лошите и фалшивите новини в медиите и 
        социалните мрежи“

Регионална библиотека „Любен Каравелов“   „Търсачи на знание“



Сдружение Startup Factory, катедра „Компютърни системи и технологии“ в Русенски Университет „Ангел Кънчев“ в 

партньорство с Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“ организираха хакатона CODE4TECH 2.0 - Русе 

2017, който се проведе на 7 и 8 октомври в русенското висше учебно заведение. Темата на състезанието беше 

„ИТ решения за бизнеса и хората“. В състезанието се включиха над 30 участници, организирани в 11 екипа. За 24 часа 

всеки от участниците трябваше да разработи прототипи на софтуерни продукти, които да бъдат използвани от 

местни компании или граждани, без ограничение за използваните програмни езици, софтуерни платформи и 

технологии. Победителите в CODE4TECH 2.0 са участниците от екипа „Orange“ - Драган Кошаров, Берк Алямач и 

Борислав Кошаров. Те разработиха система за събиране на данни в реално време чрез устройства, поставени в 

транспортни средства. Заслужено второ място в хакатона взе отбор „New Genera�on“ на Ния Неделчева и Миряна 

Иванова - ученици в 8 клас на МГ „Баба Тонка“. Ученичките разработиха напълно функционално и завършено 

образователно приложение, което помага на деца да се учат да пишат букви и цифри, като ги очертават в шаблони. 

Техният продукт е готов да бъде публикуван в платформите за сваляне на приложения на Google и Apple и да помага 

на родителите и децата при учене на писане. Трето място взеха Габриел Кънев и Любослав Александров с проекта 

„Improve my city“. Те демонстрираха завършен проект за идентифициране на проблеми, точно локализиране, 

изпращане на сигнали и предприемане на мерки за решаването им. 

Знанието е сила, а съчетано с мотивация и действие, е двигател към успеха. 

Затова акцент в работата на Фондация „Русе - град на свободния дух“ е 

реализирането и подкрепата на проекти, които насърчават обмена на знание 

и създават условия за личностно и професионално развитие. Фокусът е върху 

обединяването на различни организации и институции в намирането на 

решения, които носят дългосрочна полза за възможно най-много хора. 

Обръща се поглед върху съхраняването и популяризирането на историята като 

катализатор на идеи за бъдещето от опита на предците. Фондацията 

подпомага развитието, прилагането и обучението в използването на новите 

технологии, защото така се увеличава потенциалът на възможностите в полза 

на обществото. Чрез науката и образованието хората разширяват своя 

хоризонт и се подготвят за успешно преодоляване на предизвикателствата на 

света, който ги заобикаля.

През 2017 година в областите наука, образование и нови технологии  

реализирахме  6  проекта  с  414  активни  участници. 



Проектът на клуб „Четири колела“ на Русенски университет 

„Ангел Кънчев“ включва проектиране и изработване на 

прототип на градски автомобил HydRU, задвижван от 

водородна клетка. В рамките на проекта се проведоха 

сравнителен анализ между конвенционалните транспортни 

средства и иновативните автомобили с алтернативно гориво, 

влиянието им върху околната среда и качеството на живот на 

човека, както и тестове на иновативния автомобил в 

лабораторна среда, техническа инспекция, методика за 

експлоатация на превозното средство. В изработката на 

новия прототип се включиха преподаватели, докторанти и 

студенти. Иновативният автомобил беше показан пред 

ученици, обществеността на Русе и медиите.

26 ученици приеха предизвикателството на Сдружение 

общественополезно училищно настоятелство „Фридрих 

Шилер“ и СУПНЕ „Фридрих Шилер“ да разсъждават по темата 

„Европа навлиза в българските земи - втората половина на XIX и 

началото на ХХ век“. Участниците бяха ученици в 9, 10 и 11 клас 

от Русе, Габрово, Кърджали, Петрич, Ивайловград, Силистра, 

Бургас, Троян и Пловдив. В продължение на няколко месеца в 

рамките на проект „Европа без граници“, те имаха за задача да 

проучат европейското влияние в различни сфери на 

обществения живот на българите в миналото. Подготвените 

презентации бяха представени на Национална ученическа 

конференция, организирана със съдействието на Регионалния 

исторически музей в Русе и Регионалното управление на 

образованието. Материалите бяха публикувани в специален 

сборник, оформен в три теми: Образование, Технически 

новости и Европейско влияние в българските градове. 

Инициативата беше посветена на 10 годишнината от 

присъединяването на България в Европейския съюз. Целта на 

проекта бе да провокира интереса на учениците към миналото 

и историята и да се развият способностите им в сферата на 

проучвателната дейност.

ГРАДСКИ АВТОМОБИЛ, ЗАДВИЖВАН ОТ ВОДОРОД  HydRU



Целта на проекта беше да засили интереса на 

подрастващото поколение в училищна възраст към 

историята на родния град. Организира се конкурс за 

издирване на спомени, снимки, разкази или други 

документи, свързани с родовата и местна история. 

Учениците ползваха за източници своите баби, дядовци, 

лели, съседи или други възрастни хора. Младите хора 

споделиха своите открития в специално създадената за 

целта интернет платформа. Най-любопитните и 

интересни материали бяха наградени. Събраните 

материали са регистрирани като архивни единици и 

популяризирани в регионален и национален мащаб. 

Участниците в мащабното проучване получиха грамоти 

„Пазители на родовата памет“. 

Десетки русенски деца имаха възможност да се включат в Научни работилници за малки 

изследователи. Те бяха организирани от Сдружение „Европейски инициативи без граници“. 

Проектът включваше провеждането на 45 научни работилници в продължение на 6 месеца. 

Работилниците представляваха интересни образователни научни експерименти в областта на 

математиката, химията и физиката за деца на възраст от 4 до 12 години. Целта на заниманията 

беше чрез нестандартни и забавни форми на обучение да се пробуди интересът у малчуганите 

към наука.



МАЛКИ КЪЩИЧКИ - БИБЛИОТЕКИ

В ПМГ „Баба Тонка“ отвори врати първия по рода си „Център 

за конструиране на мултироторни летящи системи“. Той 

създаде добри условия за провеждане на висококачествена 

експериментална и научно-изследователска дейност от 

страна на учениците. Там се провеждат и част от часовете по 

информатика, информационни технологии и физика. 

В рамките на проекта, подкрепен от Фондация „Русе - град 

на свободния дух“, беше сформиран и специален екип от 

ученици с изявени дарби в тази област, които изработваха 

свой собствен проект на мултироторна летяща система със 

специализирана мисия. Партньор при реализирането на 

проекта е Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Идеята за къщички - библиотеки в училищата бе на 

русенския клуб „Мечтание“. Тя се реализира по проект, 

финансиран от Общинска фондация „Русе - град на 

свободния дух“. Проектът предвиждаше изработването и 

монтирането на общо 15 къщички - библиотеки, които да са 

част от естетиката на училищните дворове. 

7 училища в град Русе се сдобиха с нови къщички - 

библиотеки. По две от къщичките са монтирани в СУПНЕ 

„Фридрих Шилер“ и СУЕЕ „Св. К. К. Философ“. Къщички 

библиотеки има още в ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Отец 

Паисий“, СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Иван Вазов“, ПМГ „Баба 

Тонка“. Кампанията не е приключила, като предстои 

поетапното поставяне на останалите през 2018 година.

Къщичките - библиотеки предоставят възможност на 

учениците и учителите да обменят книги. Всеки, който 

прояви желание да си вземе безвъзмездно книга от 

библиотеката, ще може да направи това само ако остави 

друга на нейно място. Целта на проекта е насърчаване на 

четенето сред младите хора. 



Формация за модерен балет „Мираж“ към Общински детски център за култура и изкуство с ръководител Наталия 

Томова участва в Международен танцов фестивал „Giovani Talen� Danza 2017“, провел се в Неапол - Италия, който 

събира многобройни участници от всички възрастови групи. Танцьорите завоюваха призовото първо място в най-

голямата възрастова категория над 15 години. 

Момичетата извоюваха безапелационна победа, а освен купата за първото място, балетът спечели и 4 специални 

награди, една от които е участие в безплатен танцов лагер през месец август 2017 г. в Соренто, Италия. Останалите 

награди им дадоха право за участие в IDEC лагер в Малта през септември, Летен балетен фестивал Salerno също през 

септември и Летен лагер в Монополи през август 2017 година.

Три от момичетата на балет „Мираж“ - Жанет Личева, Димана Добрева и Виолета Гогушева бяха удостоени с 

индивидуални медали за талант на фестивала, а хореографът Наталия Томова получи специална покана от 

продуцента на телевизионния формат „The coach“ за участие в него през месец юли, август и септември 2017 г. в 

Италия.

Чрез фонд „Лицата на Русе“ Фондация „Русе - град на свободния дух“ 

остана вярна на мисията си да подкрепя млади творци, преподаватели, 

учени и мечтатели, за да разширяват своите хоризонти. Фондацията 

подкрепя русенци, изявяващи се в различни сфери на културата, 

изкуството, образованието, науката и новите технологии. Със своите 

постижения те популяризират града на национално и международно 

равнище.



Русенската певица Габриела Йорданова се завърна с 

първа награда от деветото издание на Международния 

фестивал „БРАВО ТУРКУ“ във Финландия, който се 

проведе от 5 до 8 май. Габи представи България във 

фестивала след предварителна селекция и пя на една 

сцена заедно с участници от Русия, Румъния, Финландия, 

Македония, Сърбия, Малта и Израел. Тя се състезава във 

възрастова група от 14 до 16 г. и спечели симпатиите на 

осемчленното жури.

По време на Гала концерта Габи спечели бурните 

аплодисменти на публиката за изпълнението на песента 

„History repea�ng“. Освен престижното първо място тя 

получи и покана за участие в конкурс в Трансилвания.

Три златни медала спечелиха възпитаници на Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе от международния 

конкурс „Математика и проектиране 2017". Той се проведе от 28 април до 3 май 2017 г. в гр. Москва, Русия. За 

пореден път русенските математици представиха достойно града и страната на престижното състезание, заедно с 

техния ръководител Сюзан Феимова - ст. учител по информатика и информационни технологии.

В заключителния етап на конкурса от математическата гимназия бяха допуснати до участие шестима ученици с 

четири проекта в четири от направленията. Въпреки сериозната конкуренция, те се представиха отлично и 

завоюваха първо място в три от направленията. В рамките на конкурса се проведе Международен интелектуален 

квест „Математическа вселена“. Участниците бяха разпределени в 10 международни екипа. Отборът на Селин 
д вШемсиева от 10  клас се класира на първо място и тя спечели златен медал. Отборът на Бояна Чолакова от 10  клас се 

класира на второ място и тя получи сребърен медал.



Мажоретен състав „Extreme“ беше отличен с купа, плакет и грамота по време на 16-тия международен фестивал в 

Ричоне, Италия.  Лично директорът на фестивала Роберто Кастелини отправи покана за участие на българските групи 

и догодина. В изданието под надслов „Плажовете на Италия 2017“ се включиха 23 групи от 13 държави - България, 

Естония, Литва, Латвия, Унгария, Холандия, Полша, Словения, Украйна, Румъния, Хърватия, Ирландия и Грузия. 

България беше представена от мажоретките на Русе с ръководители Вероника Миланова и Петя Бонева и от вокална 

група „Вива тийнс“ - Тутракан с ръководител Доротея Бальовска.

В първия концерт, който беше проведен на сцена на плажната ивица, момичетата от мажоретен състав „Extreme“ се 

представиха с три комбинации с батони, помпони и знамена, специално подготвени за фестивала, а втората вечер 

спечелиха сърцата на публиката с цялостно представяне на сборна компилация, наречена „България“.

За периода от 7 до 10 юли 2017 г., след специална 

покана от Европейската асоциация на фолклорните 

фестивали, Фолклорен ансамбъл „Липник“ към НЧ 

„Пробуда 1901 г.“ от с. Николово взе участие в 

Международния фестивал „Лято в Будапеща“, 

Унгария. Ансамбълът представи България с 

цялостен спектакъл, в който се редуваха музикални 

и танцови изпълнения, представени от смесения 

народен хор, певческата група за автентичен 

фолклор, коледарската група и танцьори на 

„Бразая“. Прозвучаха образци на музикалното 

фолклорно богатство от Родопите, Тракия, Шопска, 

Северняшка и Добруджанска област. Изпълненията 

на ансамбъл „Липник“ завладяха публиката и бяха 

отличени с награда.



За втора поредна година се реализира благо- 

творителна кампания „Талант без граници“, 

чиято кауза е обновяването на музикалните 

инструменти на НУИ „Проф. В.  Стоянов“. 

Екипът ни застана зад каузата, воден от 

убеждението, че именно младите таланти са 

„Посланиците на Русе“ пред света и гарантира,  

че събраните средствата ще бъдат израз- 

ходвани по предназначение, при пълна  

прозрачност. Разкрита бе специална банкова 

сметка, а екипът на Фондацията организира и 

популяризира кампанията.  За да може 

училището да реализира отговорната си мисия, 

са необходими средства в размер на 146 250 лв. 

за поетапно закупуване на нови 15 пиана, които 

да заменят  неподлежащите на ремонт.

За периода от 1 януари до 31 декември 2017 

година по сметката на Фондация „Русе - град на 

свободния дух“ са постъпили 4 519 лв. от общо 

5 дарения. Две от тях, на стойност 1070 лв., са 

направени след инициативи, организирани от 

клуб Ротаракт Русе и клуб Интеракт Русе, с 

подкрепата на Фондация „Русе - град на 

свободния дух“. 

Кампанията ще продължи и през 2018 година. 



В Деня на народните будители, в зала „Европа“ на Доходно здание, се състоя 

официалната церемония по награждаването на учители, номинирани в 

конкурса „Посланик на свободния дух в моето училище“.

Инициативата е по идея на Фондация „Русе - град на свободния дух“ и 

Фондация „Еконт“ и се осъществява с подкрепата на русенската фирма „Ас - 

Строй“. Учениците имаха възможност да номинират с видео преподавателя, 

който ги вдъхновява и насърчава да преследват мечтите си, който им помага да 

трупат знания, да развиват своите умения и да бъдат отговорни. В рамките на 

конкурса бяха номинирани 9 учители от 6 училища. Пет от номинираните 

учители бяха отличени от журито с таблет, статуетка и получиха приза 

„Посланик на свободния дух в моето училище“. Това са:

Светлана Христова – начален учител в СУЕЕ „К. К. Философ“

Десислава Бойчева – учител по английски език  в СУЕЕ „К. К. Философ“





Проектът на Сдружение „Асоциация Европейски 

младежки път“ допринесе за организирането на 15 

творчески ателиета за деца на открито през цялата 

година. В ателиетата се включиха близо 400 русенски 

деца, които имаха възможност да рисуват, да декорират 

и да изучат малко познати техники в изобразителното 

изкуство, под ръководството на изтъкнати русенски 

художници. Създадени бяха стотици творби, част от 

които бяха подредени в изложби на открито.  

Всеки човек има потребност да обмени мисли, чувства, емоции. Ако го 

прави чрез изкуството, той вече е намерил пътя към свободата. Фондация 

„Русе - град на свободния дух“ стимулира общуването чрез изкуство, като 

създава и подкрепя инициативи, които намират трайно място в събитийния 

календар на Русе. Те създават възможности за обмен на идеи между 

български и чуждестранни творци. Превръщат откритите градски 

пространства в сцена за изява на хора на различна възраст и от различна 

националност. Представят българската култура и културното наследство 

като част от европейската и световната, чрез съвременни, авангардни и 

многообразни форми на изкуство. Създават положителен ефект върху 

развитието на туризма и презентирането на Русе като привлекателна 

туристическа дестинация.

През 2017 година в областите култура и изкуство са реализирани 14 проекта 

с  2 802 активни участници, които са привлекли 70 232 зрители.

ИЗКУСТВОТО - 
СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ

Проектът на Държавна опера - Русе включваше изработване на виртуални концерти - лектории, които да се 

представят  в русенските училища. Целта на създадените по проекта лектории е да се превърнат в официално учебно 

спомагателно средство в училищата. Те целят да компенсират отсъствието на децата и младежите от операта и да 

привлекат вниманието им към класическото изкуство. Новите продукти ще съпътстват солистите от русенската опера 

в класните стаи, допълвайки картината към реализирането на един оперен спектакъл. С помощта на видео 

прожекция децата ще имат възможност да видят целия процес чрез виртуална разходка из операта. Стигайки на 

сцената, ще се запознаят с диригента и всеки един инструмент от оркестъра, ще наблюдават как се гримират 

актьорите преди да влязат в образ. 



ИЗКУСТВОТО - СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ

На 11 и 12 март 2017 година Русе беше домакин на първото издание на 

Международния танцов конкурс „mOvmnt Interna�onal Dance Compe��on“. Той 

се провежда по инициатива на Сдружение „ФОР А ФРИЙДЪМ“. В събитието се 

включиха над 600 танцьори от 12 държави, които представиха 450 танцови 

хореографии. Най-добрите танцьори бяха определени от авторитетно жури, в 

състава на което влязоха 10 експерти от България, Русия, Румъния, Италия, 

Гърция и Македония. Всеки от участниците получи сертификат за участие и 

медал. За достигналите челната тройка беше предвиден плакет. Най-големите 

награди бяха едногодишен договор в професионална танцова компания, 

стипендии за безплатни летни интензивни програми и за участие в един от най 

значимите танцови формати в Европа. Официален гост беше Вторият секретар 

по културата на Египет Мохамед Мохсем.



 „ОТ ВИЕНА ДО РУСЧУК - НА ЕДНА РЕКА РАЗСТОЯНИЕ“

ИЗКУСТВОТО - СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ

На 26 юни 2017 година Държавна опера - Русе и Фондация „Русе - град на свободния дух“ подариха на русенци и 

гостите на града уникален плаващ концерт „От Виена до Русчук - на една река разстояние“. Той се проведе на кея 

пред Понтон №8 и събра стотици любители на музиката и светлинните атракции. Събитието бе посветено на 

Международния ден на река Дунав - 29 юни.

Концертът представи музикалното наследство на различните народи, свързани от река Дунав. Музикалният 

калейдоскоп беше представен от Държавна филхармония - Русе и Общинския Духов оркестър на гр. Велико Търново, 

под диригентството на Владимир Бошнаков. Прозвучаха характерните ритми и мелодии за всяка дунавска държава в 

класически и във фолклорен вариант, а музикантите бяха разположени на красивия круизен кораб „Вивалди“, 

осигурен с любезното съдействие на фирма „Дунав Турс“. Концертът беше съпътстван от редица визуални ефекти - 

водна стена с 3D мапинг прожекции, лазерни и светлинни ефекти над реката. 



За първи път от 6 до 9 юли 2017 г. Русе беше домакин на 

Международен фестивал за съвременно градско изкуство на 

тема „3D-СВЕТОВЕ В ГРАДСКИЯ ЩРИХ НА РУСЕ“. Събитието е 

резултат от едно ефективно партньорство между Сдружение 

„Асоциация Европейски младежки път“, Община Русе и 

Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“. 

В продължение на четири дни площад „Свобода“ послужи за 

платно, на което майстори на триизмерни улични картини 

създадоха авангардни оптически илюзии. В инициативата взе 

участие представител на италианската школа в лицето на Вера 

Богати. Други специални гости бяха Рубен Понсиа от 

Холандия, Адриана Гарсия и Карлос Гарсия от Мексико. Всеки 

от тях беше ментор на 2-дневна академия по 3D-рисуване за 

деца и младежи от града и страната. С работата си 

международно известните художници обогатиха културните 

традиции на Русе, а творбите им предизвикаха голям интерес, 

превръщайки се в истински „медийни звезди“ и фон на 

множество запечатани в снимки спомени на русенци и гости 

на града. 

ИЗКУСТВОТО - СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ



Минало и настояще си направиха среща по улиците на Русе на 24 юни в рамките на Парад на ретро автомобили 

Русе 2017. Над 90 автомобила и мотоциклета от цялата страна и Румъния участваха в събитието, което се 

провежда за трета поредна година от Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“, под патронажа на 

кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов. 

Американски, европейски и социалистически автомобили, създадени в прериода 1920 - 1987 година, 

демонстрираха много класа и стил. Класиките се събраха на паркинг на входа на града, след което огромната 

колона се отправи на дефиле по улиците на града. Грациозното шествие предизвика интереса и любопитството на 

гостите и жителите на града, които не пропуснаха възможността да разгледат и да се снимат с уникатите. 

Специално за русенския парад пристигна и автомобил от музея на Форд Мото Пфое в София. Участниците 

разказаха интересните истории на своите возила, които се състезаваха в оспорвана надпревара за оценката на 

журито и вота на публиката.

ИЗКУСТВОТО - СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ



ИЗКУСТВОТО - СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ

Фенове на рок музиката от България, Румъния и Сърбия се събраха в Русе, за 

да преживеят емоцията от деветото издание на GREEN ROCK FEST. За първи 

път през тази година публиката имаше възможност да наблюдава концерта и 

на видео стена. Стартът на фестивала беше поставен от силистренската група 

„Novacain“. Свои парчета представиха и любимците на русенската публика 

„Born For Vengeance“ и „Gunpowder“. Впечатляващо беше участието на 

музикантите от сръбската група „Alogia“, които изпяха свои песни и световни 

рок хитове. Ревът на моторите на рокерския мотоклуб LOWLANDERS обяви 

появяването на нашумялата румънска група „Scarlet Aura“. 

Бурни овации предизвика изявата на вокалиста на американската група 

„Steelheart“ Миленко Матиевич, който гостува за първи път в България по 

покана на Фондация „Русе - град на свободния дух“. Той представи пред 

феновете си впечатляваща акустична версия на своите парчета. Част от 

песните си специалният гост изпълни съвместно със сръбската група „Alogia“. 

С нова енергия и специална концертна програма финалът постави култовата 

българска група „Тангра“. Музикантите зарадваха своите фенове с най -

популярните си песни от създаването на групата до днес. 



Проектът „В света на щастието“ бе един своеобразен подарък за децата на Русе по 

повод Международния ден на детето - 1 юни. В партньорство със аниматорна група 

„Веселяците“ в Парка на младежта се проведе шоу-спектакъл с водещ принцеса 

Попи от „Тролчета“ и участието на 30 приказни герои. Събитието беше съпътствано с 

изпълнения на деца от ОбДЦКИ, клуб по спортни танци „Настроение“ с 

ръководители Елена и Иван Деспотови, вокална група „Приста“ с ръководител 

Доротея Бальовска и състав за детски народни танци с ръководител Пенка Филипова. 

Децата имаха възможност да видят най-новите герои - Калинката и Черния котарак, 

Смърфовете, Понитата и традиционните герои - Елза и Анна, Пепеляшка и принца, 

Муан, Покахонтас, смелата Ваяна, Рапунцел и други. Беше им отделено специално 

време и място да прегърнат любимите си герои и да се снимат с тях.

ИЗКУСТВОТО - СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ



Третото издание на Ruse Sand Fest се проведе край Понтон № 9 

на русенския кей в периода 23 - 30 юни и беше посветен на 

темата „Световни изобретения и иновации“. Темата на 

събитието беше свързана с историческото развитие на Русе и 

стратегическата цел до 2025 г. той да се утвърди като град на 

знанието и иновациите, предвидена в Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация.

Във фестивала участваха 10 именити скулптори от осем 

държави - Великобритания, България, Италия, Украйна, 

Ирландия, Холандия, Република Того и Русия. Те имаха на 

разположение общо 700 тона пясък и през цялото време на 

фестивала работиха пред очите на публиката – русенци, гости 

на града и стотиците туристи от круизните кораби. 

Младите творци на Русе имаха възможност да творят заедно с 

майсторите на това изкуство в специално организирана 

4-дневна Академия по пясъчно скулптиране за ученици и 

студенти. 

Международният фестивал на пясъчните скулптури „Ruse Sand 

Fest'2017“ отново бе съпътстван от богата програма с 

музикално-артистични събития в различни жанрове и за 

различни възрастови групи. За втора година беше изграден и 

пясъчен бар, на който през цялото лято се предлагаха 

разхладителни напитки и летни коктейли. Експозицията бе 

достъпна за посетителите на града до късна есен и дори през 

зимата.

ИЗКУСТВОТО - СВОБОДАТА ДА ОБЩУВАШ



Насърчаването на здравословния начин на живот и подобряването на културата на 

активност са сред основните приоритети на Фондация „Русе - град на свободния дух“. 

Създадени бяха условия за пряко взаимодействие между професионални спортисти 

и любители, като вниманието беше насочено към силата на спорта като инструмент 

за положителна промяна в обществото и споделен успех. Стимулирано беше 

междусекторното сътрудничество, в това число спорт - образование, спорт - 

здравеопазване, спорт - култура и спорт - екология.  

През 2017 година събитията за масов спорт привлякоха стотици участници на 

различна възраст, които спортуваха заедно, обединени от идеята за удоволствие от 

движението и честна игра.

Проектът на Сдружение „Развитие на социалния капитал“ 

имаше за цел да повиши велокултурата сред деца и възрастни 

в Русе. Предвидени бяха занимания, чрез които да се 

предоставят знания за безопасно и рационално използване на 

велоалеите в града. В тях се включиха 200 деца на възраст от 7 

до 11 години и техните родители. Дейностите по проекта 

предвиждаха още информационна кампания по училищата и 

практически занимания. Проведен беше и фотоконкурс 

„Колелото на моето детство“, както и интерактивно и 

практичско велообучение за деца по новите велоалеи в града. 

В края на проекта деца и възрастни се включиха във 

велопоход.



Над 100 мъже, жени и деца от Русе, София, Бургас, Пловдив и Елин 

Пелин взеха участие в 5-ия Национален ролерефест, който се проведе 

в Русе. Организатори на проявата са Ролер клуб Русе, Сдружение 

„Екстрем скейт“, заедно с Фондация „Русе - град на свободния дух“. 

Събитието е под наслов „Да караме заедно ролери в Русе и Букурещ“. В 

рамките на програмата се проведоха дефиле на колела по русенските 

улици, много състезателни игри за деца и възрастни. Най-добре 

представителите се бяха наградени с купи, медали и предметни 

награди, а за останалите участници се разигра томбола. За първи път 

тази година в програмата на Ролерфеста беше включен уъркшоп 

„Да караме заедно ролери“ - безплатни уроци за начинаещи по ролери 

и ролкови кънки (quad кънки).



На 16 септември 2017 г. пред Съдебната палата на Русе беше даден стартът на второто издание на Международния 

пробег на свободния дух Русе - Гюргево. Трансграничният крос стана възможен благодарение на Спортен 

лекоатлетически клуб „Дунав“, Община Русе и Общинска фондация „Русе - град на свободния дух“. Събитието е 

уникално, защото се провежда на територията на две държави - България и Румъния. Всеки от участниците трябваше 

да пробяга 15-те км от центъра на Русе до центъра на Гюргево. Стартираха 240 състезатели от 11 държави - България, 

Румъния, Италия, Франция, Кения, Мароко и др. Събитието е включено в календара на Европейската федерация по 

лека атлетика.



На 5 ноември 2017 година по поречието на реките Бели и 

Черни Лом се проведе първото издание на Ултрамаратон 

Кениън Крийк. Желаещите да се включат в Canyon Creek 

можеха да изберат една от трите дистанции: 10, 20 и 50 км, 

които се проведоха в един състезателен ден. Участие взеха над 

360 маратонци от два континента. Трасето със старт/финал 

Басарбовски скален манастир следваше поречието на река 

Русенски Лом в посока Ивановски скални църкви и беше от 

отворен тип, като състезателите преминаваха последователно 

през пунктовете, след което в местностите „Смесите“ и 

„Грамовец“ (които попадат в обхвата на Природен парк 

„Русеснки Лом“) обръщаха и се отправяха към старт/финала.



Фондация „Еконт“

Фондация „Еконт“ се появи от стремежа ни да създадем повече възможности и условия за подкрепа 

на знанието. Чрез този инструмент имаме възможност да включим повече приятели и съмишленици, 

да ги направим част от каузата ни и заедно да подкрепяме свободното човешкото развитие. Даваме 

решение не само за една ситуация, а развиваме качества и умения, които правят хората успешни и 

стабилни през целия им живот. 

E-mail: fund@econt.com

„Строително оборудване“ ООД

Фирмата е основана през 1987 година, като малко предприятие за хидропробивна техника, част от 

Комплекса за Тежко Машиностроене (КТМ). По-късно през 2005г. фирмата става част от водещата 

шведска Група Атлас Копко, производител на строителна техника. 

В завода се разработват и сглобяват машини за строителството - ръчни чукове, захранващи 

хидравлични станции, помпи, резачки, машини за ядково пробиване, компактори, машини за 

изглаждане на бетон. 

Адрес: гр. Русе 7000, бул. „Тутракан“ №100, п.к. 504; Телефон: 082 810555

www.atlascopco.com/bg-bg

ДЗЗД „ГД ЧСИ Хаджииванов – Николов“

Съдебният изпълнител защитава правата, законите и интересите на гражданите и други субекти на 

правото при липса на доброволно изпълнение на присъдените им вземания. Действията на частния 

съдебен изпълнител са насочени към реализиране на присъдените парични и непарични 

притежания.

Адрес: гр. Русе 7000, ул. „Г. С. Раковски“ №13; Телефон: 082 592096, 0894 650625

Е-mail: hadjiivanov.nikolov@gmail.com
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„ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД

Немската компания „ВИТТЕ Аутомотив“ е лидер в производството на затварящи и заключващи 

механизми за врати в автомобилната индустрия. „ВИТТЕ Аутомотив България“ произвежда размерни 

компенсатори, ключалки за седалки, заключващи комплекти за достъп, шарнири за задните капаци и 

др. Ключови концепции за автомобилния свят.

Адрес: гр. Русе 7009, м-ст Слатина, ул. „Индустриален парк“ № 19; Телефон: 082 816600 

www.wi�e-automo�ve.bg

„Мегахим“ АД

Фирмата е един от най-големите български производители на лаково-бояджийски материали и 

предлага широка гама продукти: алкидни и блажни бои и емайллакове, вододисперсионни бои за 

външно и вътрешно боядисване, полиуретанови продукти, мазилки, лазурни лакове, яхтен лак и 

други продукти за дърво, оцветители; разредители; грундове и др. 

„Мегахим“ – вашите идеи в цветове!

Адрес: гр. Русе 7013, бул. „Липник“ №123; Телефон: 082 817721; Е-mail: office@megachim.com

www.megachim.com

„ЕС Транс“ ООД

Оторизиран дилър на NISSAN и Great Wall. В „ЕС ТРАНС“ се работи с фокус върху общуването с клиента 

и неговата удовлетвореност. Динамичната търговска политика и предлагането на привлекателни 

условия и продукти, постоянното обучение на служителите и дългогодишния опит са гаранция за 

добрите резултати от работа на фирмата.

Адрес: гр. Русе 7013, бул. „Липник“ №62А; Телефони: Автосалон 082 847480, 0886 858045, Сервиз 082 

847424, 0886 902904; Е-mail: office@estrans.net

 www.estrans.net



НОТАРИУС 024 – Светлозар Стоилов

В нотариалната кантора се извършват консултации в устен или писмен вид; изповядват се сделки за 

недвижими имоти и движими вещи; учредяване на вещно право върху недвижим имот; изготвят се и 

се заверяват пълномощни; подготвят се договори, включително и за прехвърляне на дялове и акции.

Адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Добри Войников“ №9 - 13, офис № 1; Телефон: 054 822120

Е-mail: notary_024@abv.bg, s.stoilov024@notary-chamber.bg

„МБМ Металуърк“ ООД

Съществува от 2005 г., като част от италианската фирма „Мерони“. Фирмата предлага продукти и 

услуги, които обхващат целия производствен процес, от проектирането на инструменталната 

екипировка, преминавайки през всички необходими операции: сечене, огъване, заваряване, 

нарязване на резба, до опаковане и транспортиране на готовата продукция до клиента. 

Адрес: гр. Русе 7003, Индустриален парк; Телефон: 082 841666; Е-mail:manager@mbmmetalwork.bg

www.mbmmetalwork.com

„Пекарната БГ“

Аромат на топъл хляб, баници и пити, прясно изпечени сладки, съчетали вкус и красота, уникални 

сладкиши и торти, пренасящи в светът на най-смелите кулинарни фантазии, здравословни фрешове и 

ароматни топли напитки. Всичко това само и единствено в „Пекарната“. Мястото, където ще ви 

посрещнат с усмивка и ще ви предложат домашен уют.

Адрес: гр. Русе 7000, ул. „Борисова“ №61; Телефон: 087 9453766
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