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Интегрирана стратегия за развитие на енергийна 
ефективност на ниво трансграничен регион Русе-

Гюргево



НОРМАТИВНА БАЗА НА УСТОЙЧИВОТО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ

ОБЩ ПРОФИЛ НА РЕГИОН РУСЕ-ГЮРГЕВО
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Глава 2. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
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Глава 2.1. Нормативна база на устойчивото използване на 
ВЕИ

• Европейско законодателство;

• Национално законодателство;

• Програми;

• Закони.

Предизвикателства пред използване на ВЕИ:

• България е определена в ЕС като страна с най-висока енергийна бедност, от 

където следва и най-големия риск за енергийна сигурност;

• Основното предизвикателство пред румънската страна е постигане на 

договореност между различните политически субекти за основните насоки на 

развитие.

Има приети планове и програми за:

• Областна стратегия;

• Програми за развитие на общините;

• Стратегии и планове за развитие на ЕЕ;

• Стратегии и планове за насърчаване използването на ВЕИ.
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Глава 2.2. Общ профил на регион Русе–Гюргево

Обща характеристика

• Регионът Русе-Гюргево обхваща
Област Русе и Окръг Гюргево с
обща площ от 6,329 км² , от
които Област Русе – 2,803 км² и
Окръг Гюргево – 3,526 км².

• Регионът Русе-Гюргево се
намира в преобладаващо селски
район - площта на Окръг
Гюргево и Област Русе
представлява 72.3% земеделска
земя. Над 93% от общата
земеделска площ на двата
региона е обработваема земя.

Икономически характеристики

• В региона живеят около 520,610
жители в 136 населени места.
Двата най-големи града в
региона са Русе и Гюргево.

• Област Русе наброява 246,670
жители (към 31.12.2017 г.) и се
състои от 8 общини с 83
населените места.

• Окръг Гюргево има население
273,940 души (към 2016 г.) и се
състои от административният
център град Гюргево, 2 града и
50 комуни (малки общини).



SWOT AНАЛИЗ

МИСИЯ, ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

www.interregrobg.eu

Глава 3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ



9 силни страни 8 слаби страни

11 възможности 10 заплахи
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Глава 3.1. SWOT анализ
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Глава 3.2.1. Визия

ТРАНСГРАНИЧНИЯТ РЕГИОН РУСЕ–ГЮРГЕВО 
КЪМ 2027 Г. ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В РЕГИОНАЛЕН 

ЕТАЛОН ЗА ПРОМЯНА КЪМ „ЗЕЛЕНА 
ИКОНОМИКА“ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

ЕФЕКТИВНИ ВЕИ И НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪТРЕШНО-РЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОНКУРЕНТНО 
СРАВНЯВАНЕ С ВОДЕЩИ РЕГИОНИ ОТ 

ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА



ДА СЕ УСКОРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВЕИ И НА 
МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 

ПОДКРЕПА НА БАЛАНСИРАНОТО И 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В 

ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ-ГЮРГЕВО 
ЧРЕЗ ИЗБОР НА ПЕРСПЕКТИВЕН 

ТЕХНОЛОГИЧЕН МИКС, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ 

НА НОУ-ХАУ ОТ СТРАНАТА И ВОДЕЩИ 
РЕГИОНИ В EС
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Глава 3.2.2. Мисия
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Глава 3.2.3. Стратегически цели и приоритети

•ПРИОРИТЕТ 1.1. Координиране на планирането и изпълнението на инициативи, 
свързани с разработване и прилагане на ефективни политики в използването на 
ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево

•ПРИОРИТЕТ 1.2. Развитие на трансграничното сътрудничество за разработване 
и реализиране на ефективни политики в използването на ВЕИ и мерки за 
енергийна ефективност в трансграничния регион Русе-Гюргево

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. 
Повишаване на институционалния 

капацитет и стимулиране на 
сътрудничество за използване на 

ВЕИ и мерки за енергийна 
ефективност в трансграничния 

регион Русе-Гюргево

•ПРИОРИТЕТ 2.1. Повишаване на капацитета на участващите заинтересовани 
страни в сферата на „зелената икономика“ 

•ПРИОРИТЕТ 2.2. Подобряване на системата за достъп до информация на 
потенциални инвеститори в сферата на „зелената икономика“

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. 
Подобряване на системата и 

инфраструктурата за достъп до 
знания и информация на 
инвеститори за „зелената 

икономика“

•ПРИОРИТЕТ 3.1. По-ефективно оползотворяване на местния потенциал на 
възобновяемите източници на енергия в трансграничния регион Русе-Гюргево 

•ПРИОРИТЕТ 3.2. Ускоряване прилагането на мерки за енергийна ефективност в 
сгради и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните 
територии на региона

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. 
Балансирано оползотворяване на 

местния потенциал на ВЕИ и 
ускоряване на прилагането на 

мерки за енергийна ефективност
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Глава 3.3. Стратегически план

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Повишаване 
на институционалния капацитет и 

стимулиране на сътрудничество за 
използване на ВЕИ и мерки за 

енергийна ефективност в 
трансграничния регион Русе-Гюргево

•Специфична цел 1.1.1. Развитие на 
активно застъпничество сред медии, 
власти, бизнес и НПО за реализация 
на проекти за ефективно използване 
на ВЕИ и мерки за енергийна 
ефективност в трансграничния 
регион Русе-Гюргево

•Специфична цел 1.2.1. Развитие на 
регионални и общински 
партньорства за реализиране на 
ефективни политики за използване 
на ВЕИ и мерки за енергийна 
ефективност в трансграничния 
регион Русе-Гюргево

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. 
Подобряване на системата и 

инфраструктурата за достъп до 
знания и информация на инвеститори 

за „зелената икономика“

•Специфична цел 2.1.1. 
Поддържане на обществен дебат за 
реализиране на иновативни решения 
за „зелена икономика“ в 
трансграничния регион  Русе-
Гюргево

•Специфична цел 2.1.2. Повишаване 
знанията и уменията на публичните 
органи, бизнеса и НПО за 
реализиране на иновативни решения 
за „зелена икономика“ в 
трансграничния регион  Русе-
Гюргево

•Специфична цел 2.2.1. 
Подобряване на системата за достъп 
до информация в сферата на 
„зелена икономика“

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. 
Балансирано оползотворяване на 

местния потенциал на ВЕИ и 
ускоряване на прилагането на мерки 

за енергийна ефективност

•Специфична цел 3.1.1. 
Идентифициране и прилагане на 
съгласувани решения, с общи ползи 
за обществото от използването на 
ВЕИ

•Специфична цел 3.1.2. 
Балансирано оползотворяване на 
местния потенциал на ВЕИ в ТГР 
Русе-Гюргево

•Специфична цел 3.2.1. Проучване 
потребностите от знания и умения за 
прилагане на мерките за енергийна 
ефективност в ТГР Русе-Гюргево

•Специфична цел 3.2.2. Създаване 
на условия за опростяване на  
процедурите за идентифициране на 
идеи, планиране, изпълнение, 
мониторинг и оценка на проектите 
за енергийна ефективност на 
техническата инфраструктура
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Глава 3.4. Механизъм за координация със заинтересованите 
страни

• Оперативни екипи на Областна администрация Русе, 
Окръжен съвет Гюргево и Общинска администрация 
Ценово;

• Представители на местни и регионални власти;

• Представители на централни власти; 

• Представители на междуправителствени организации;

• Представители на други заинтересовани страни -
бизнес, инвеститори, браншови организации, 
неправителствени организации, научни организации, 
университети и други.

Трансграничен комитет по наблюдение на Стратегията 
(ТКНС)

Ръководители на ТКНС ще бъдат Областният Управител на Област Русе,

Председателят на Окръжен съвет Гюргево и Кметът на Община Ценово.



www.interregrobg.eu

Индикативната финансова таблица е разработена на
ниво мерки, като са представени конкретните и
необходими финансови ресурси за реализацията на
Стратегията.

Необходимите финансови ресурси за реализиране
на този дългосрочен документ възлизат на 81 732
000 евро.

Глава 3.5. Индикативна финансова таблица
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• Местен бюджет;

• Централен бюджет;

• Национални фондове.

Национални публични средства:

• Национални оперативни програми;

• Европейски фондове;

• Европейски програми.

Външни публични средства:

Публично-частно партньорство

Глава 3.6. Източници на финансиране
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Индикатори за 
въздействие - 4 

Индикатори за резултат -
8

Индикатори за продукт -
26

Глава 3.7. Мониторинг на дейности по реализация на 
Стратегията



Благодарим Ви за вниманието!
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.


