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УВОД

Еволюцията в кохезионната политика на Европейския съюз и поставянето на все 

по-силен фокус върху териториалното сближаване във всички европейски 

стратегически документи от последните години отреждат приоритетно значение на 

темата за регионалното планиране и управление във вътрешнополитическия дневен ред 

на Р България. Тези процеси се регулират от Закона за регионалното развитие (ЗРР), 

който регламентира въвеждането на интегрирана система от планови документи, 

формулиращи дългосрочните цели и приоритети за регионалното развитие на страната. 

ЗРР урежда обществените отношения във връзка с планирането, програмирането, 

управлението, финансирането, държавното подпомагане, мониторинга и оценката на 

процесите на регионално развитие на национално, регионално и местно ниво.

Стратегическото планиране на областно равнище се осъществява чрез Областна 

стратегия за развитие (ОСР). Тя определя визията, целите и приоритетите за развитие 

на областта, както и действията, необходими за тяхното постигане. ОСР е инструмент 

за анализ на взаимодействащи си природни и социално-икономически системи, който 

дава възможност за отчитане на тяхното състояние и динамика, както и за формулиране 

на адекватни политики за планиране и управление на територията на областта.

ОСР определя рамката за развитие и устройство на областта и е стратегически 

документ, който кореспондира с Регионалния план за развитие и Общинските планове 

за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните равнища на планиране и 

управление в страната гарантира по-голям синхрон и допълняемост при 

стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие.

Новите социално-икономически реалности в Европа, в това число приетата през 

2010 г. Стратегия Европа 2020, предвиждаща прилагането на интегриран подход при 

планирането и осъществяването на секторните политики, извеждат на преден план 

необходимостта от постигане на балансирано и устойчиво развитие на областта и 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване.

Стратегията Европа 2020 налага подобряване на координацията и обвързване на 

различни политики с оглед постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, който да отговори на съвременните заплахи и предизвикателства, произтичащи 

от демографските проблеми и неравенствата в образователния и социалния статус на 

гражданите, разрастващата се глобализация, климатичните промени и рисковете в 

околната среда, неефективното използване на енергийни ресурси и др.



Стратегията Европа 2020 свързва интелигентния растеж с въвеждането на нови 

технологии и иновации, осигуряващи конкурентоспособност на икономиката, както и с 

изграждането на високообразован човешки потенциал. Устойчивият растеж означава 

насърчаване на ефективното използване на ресурсите с грижа за екологията, както и 

създаване на бизнес среда, стимулираща предприемачеството и развитието на малките 

и средни предприятия. Приобщаващият растеж се свързва със създаване на високи 

равнища на заетост, гарантиращи социално и териториално сближаване.

В отговор на изискванията на Стратегия Европа 2020 е разработена Национална 

програма за развитие България 2020 като рамков дългосрочен документ, който 

определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сфери от 

обществено-икономическия живот на страната, включвайки и тяхното териториално 

измерение.

На базата на тези два документа от най-висок ранг на европейско и национално 

ниво е разработена Национална стратегия за регионално развитие на Р България за 

периода 2010-2022 г., чиито стратегически цели, приоритети и специфични цели 

очертават националната рамка на териториалното развитие през следващия планов 

период.

Промените в европейската и националната политика, в нормативната и 

институционалната среда на регионалното развитие, наложиха разработването на 

Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област 

Русе до 2013 г., който отразява новите реалности и представя солидна база за 

разработване на ОСР 2014-2020 г. През 2010 г. е извършена междинна оценка на ОСР и 

е представен доклад за резултатите от прилагането на Стратегията с насоки и 

препоръки за разработването на нова стратегия за регионално развитие на област Русе 

за периода след 2013 г. Тези препоръки са отчетени в настоящия документ.

Областната стратегия за развитие на Област Русе визира 7-годишен период от 

2014 до 2020 г., в който се очакват сериозни промени в общоевропейски и световен 

мащаб, свързани с преодоляване на ефектите от продължителната финансова криза и 

необходимостта от по-нататъшно успешно провеждане на политиката на сближаване 

при запазване на националната и регионална идентичност и културно разнообразие в 

процеса на развитие. В документа е направен преглед и оценка на социално- 

икономическия профил на областта и нейното развитие през последните пет години и 

са набелязани стратегическите цели и приоритети за следващия планов период, които



са адаптирани към съвременните условия за тяхното изпълнение и са съобразени с 

местния потенциал за развитие.

ОСР е разработена в съответствие с изискванията на Закона за регионално 

развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му, като са взети предвид „Методически 

указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Р 

България (2010-2022 г.), за Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 

(2014-2020 г.), за Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.) и за Общински планове 

за развитие (2014-2020 г.)” . ОСР е изготвена и в съответствие с Регионалния план за 

развитие на СЦР от ниво 2 за периода 2014-2020 г. и Регионалната схема за 

пространствено развитие на областта (чл. 12, ал. 2 от ЗРР). Освен това в документа са 

взети под внимание резултатите от изпълнението на предходните стратегически и 

планови документи, както и препоръките и насоките, съдържащи се в тях. При 

разработването на ОСР на Област Русе до 2020 г. е отчетена ролята на Областната 

стратегия за развитие за периода до 2013 г., в т.ч. Актуализирания документ за 

изпълнението на ОСР 2010-2013 г., който дефинира общите интереси на групи общини 

на територията на областта и едновременно с това идентифицира междуобластни и 

трансгранични интереси и приоритети. Важни елементи в процеса на разработване на 

ОСР са критичните анализ и оценка на напредъка в изпълнението на първоначално 

формулираните стратегически цели и приоритети в развитието на областта, както и 

тяхното адаптиране към настоящите социално-икономически условия и политически 

контекст. Не на последно място, използването на индивидуалните сравнителни 

предимства на региона и мобилизирането на собствените ресурси за развитие се явяват 

съществени катализатори от гледна точка на постигането на по-висока 

конкурентоспособност на област Русе, респективно и за постигането на по-голяма 

степен на териториално сближаване.

Основните задачи на Стратегията за развитие на област Русе са:

S  Да дефинира стратегическите цели за развитие на областта до 2020 г.;

•S Да определи основните приоритетни направления, мерки и проекти за 

изпълнението на стратегията;

•S Да дефинира институционално и финансово осигуряване на изпълнението на 

проектите;

•S Да мобилизира всички заинтересовани страни за изпълнението на заложените 

мерки.



Отчитайки динамиката в европейските и националните реалности и еволюцията 

в политиката на сближаване, Областната стратегия за развитие на област Русе за 

периода до 2020 г. е ориентирана към отразяване на териториалното измерение на 

регионалната политика, към ролята на областния град и към акцентиране върху 

вътрешното и междурегионално сближаване. В този контекст е изготвен цялостен 

преглед и оценка на социално-икономическия профил на областта и са формулирани 

стратегически цели и приоритетни направления на регионалното развитие в областта за 

периода 2012-2020 г., синхронизирани с приоритетите на базовите европейски и 

национални стратегически документи. Стратегията има характер на отворен документ, 

който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично 

променящите се условия и фактори.



1. А Н А Л И З НА И К О Н О М И Ч Е С К О Т О  И  С О Ц И А Л Н О Т О  С Ъ С Т О Я Н И Е  НА 
О БЛ А С Т  РУ С Е 

1.1. О БЩ А  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  НА О БЛ А С Т Т А

1.1.1. Географ ско полож ение и обхват

Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите Велико 

Търново, Габрово, Разград и Силистра (ниво NUTS 3) попада в териториалния обхват 

на Северен централен район (СЦР) (ниво NUTS 2), в съответствие с Регламент 

1059/2003 на ЕС.

Областта има площ от 2 803.41 кв. км. и към 31.12.2011 г. наброява 233 767 

жители. Състои се от 8 общини -  Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, 

Сливо поле и Ценово, в които функционират общо 67 кметства. Населените места са 

83, от които 9 са градове и 74 -  села. Най-голямата община е Русе (166 881 жители), с 

административен център град Р усе- най-голям град в СЦР и пети по големина в 

страната.

Сред основните конкурентни предимства на Област Русе е нейното 

стратегическо транспортно-географско разположение. На територията й се пресичат 

два от деветте европейски транспортни коридора -№7 (Дунавската водна магистрала) и 

№9 Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море). През 

областта преминават жп линиите Русе-Подкова (главна жп линия №4) и Русе- 

Каспичан (главна жп линия №9), осъществяващи връзката на българска територия 

между р. Дунав и Черно море (продължавайки по главна жп линия №2 до Варна), 

както и път I-5 (E-85) Русе-Велико Търново, път 1-2 Русе-Варна (Е-70) и път I-21 Русе- 

Силистра.

Ф иг. 1.1.1.1. О бщ оевропейски транспортни  коридори, прем и наващ и през 
Б ъ л гар и я  (СЦ Р)

Източник: Министерство на транспорта

1По данни от баланса на територията към 31.12.2000г. на Агенцията по геодезия,картография и кадастър към Министерството на 

регионалноторазвитие и благоустройството.



Северната граница на Област Русе преминава по поречието на р. Дунав и 

съвпада с държавната граница с Р Румъния, където областта граничи с префектура 

Гюргево. Принадлежността на Област Русе както към Дунавския макрорегион, така и 

към Черноморския регион съществено благоприятства нейното социално- 

икономическо развитие.

В област Русе е единственото засега мостово съоръжение през р. Дунав - Дунав 

мост. По него минават железопътен и автомобилен транспорт и разстоянието от град 

Русе до румънската столица Букурещ е само 72 км.

Разстоянието от град Русе до другите големи градове в България е, както 

следва: София - 324 км, Пловдив - 300 км, Варна - 200 км, Бургас - 294 км, Плевен -  

148 км, Велико Търново -  110 км.

Ф иг. 1.1.1.2. О бщ ини в О бласт Русе

Източник: ТСБ -  Русе

Площта и населението на осемте общини в област Русе: Борово, Бяла, Ветово, 

Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово са посочени в таблицата (табл. 

1.1.1.1).

В община Русе населението е 71.4% от общото население на областта.



Т абли ца 1.1.1.1. Х арактери сти ка  на общ ините в област Русе към  31.12.2011 г.

N Общини Населени места Площ,
кв.км.

%
спрямо
общата
площ

Брой
население

% спрямо
общото
население

1. Борово Борово, Волово, Брестовица, 
Обретеник, Екзарх Йосиф, 
Горно Абланово, Батин

252.2 9.0 6 030 2.6

2. Бяла Бяла, Бистренци, Босилковци, 
Ботров, Дряновец, Копривец, 
Лом Черковна, Пейчиново, 
Полско Косово, Стърмен, Пет 
Кладенци

352.0 12.6 13 263 5.7

3. Ветово Ветово, Глоджево, Сеново, 
Кривня, Писанец, 
Смирненски

448.7 16.0 12 382 5.3

4. Две
могили

Две могили, Баниска, 
Бъзовец, Кацелово, 
Батишница, Чилнов, Помен, 
Каран Върбовка, Острица, 
Могилино, Широково, 
Пепелина.

342.3 12.2 9 259 4.0

5. Иваново Иваново, Щръклево, Пиргово, 
Тръстеник, Сваленик, 
Красен, Мечка, Кошов, 
Червен, Божичен, Нисово, 
Церовец, Табачка

425.8 15.2 9 417 4.0

6. Русе Русе, Мартен, Николово, 
Сандрово, Басарбово, Тетово, 
Червена вода, Ново село, 
Семерджиево, Просена, 
Хотанца, Долно Абланово, 
Ястребово, Бъзън

469.2 16.7 166 881 71.4

7. Сливо
поле

Сливо поле, Бабово, 
Борисово, Бръшлен, Голямо 
Враново, Кошарна, Малко 
Враново, Ряхово, 
Стамболово, Юделник, 
Черешово

276.0 9.1 10 752 4.6

8. Ценово Ценово, Караманово, 
Новград, Белцов, Кривина, 
Пиперково, Джулюница, 
Беляново, Долна Студена.

258.2 9.2 5 783 2.4

Източник: ТСБ - Русе

О бщ ина Борово

Икономическият облик на община Борово се детерминира от развитието на 

аграрния сектор, както и от някои подсектори на промишлеността: на територията й 

развиват дейност земеделски кооперации и арендатори, производители на чорапи, 

чорапогащи и трикотажни изделия, машиностроително предприятие, мелница, 

производител на надувни изделия, месопреработвателно и дървопреработващи 

предприятия.



Като приоритетен отрасъл на българската икономика, туризмът има сериозни 

предпоставки за развитие в община Борово. Поради своите природно-климатични и 

културно-исторически дадености общината е включена в Националния списък на 

общините с потенциал за развитие на селски туризъм. Освен това тя предоставя 

ресурси и за развитие на културен, ловен, риболовен, познавателен туризъм, 

екотуризъм и др.

В землището на град Борово в началото на 90-те години е открита тракийска 

гробница, която по данни на археолозите от Историческия музей в Русе е една от трите 

подобни гробници на Балканския полуостров. Интерес представлява църквата „Св. 

Иван Рилски“ в с. Брестовица, обявена за паметник на културата с национално 

значение. Подобни културни паметници са и църквите в селата Екзарх Йосиф, Горно 

Абланово и Батин, строени в средата на 19 век.

Най-значимата част от културно-историческото наследство на община Борово 

несъмнено е откритото през 1974 г. Боровско съкровище от средата на IV век пр. н. е. 

по времето на Одриския цар Котис I. Общината работи по проект по мярка 313 на 

Програмата за развитие на селските райони, в който е заложено изработването и 

експонирането в местния музей на реплика на Боровското тракийско сребърно 

съкровище.

Ж ивописният бряг на р. Дунав при с. Батин, както и остров Батин предоставят 

възможности за почивка, лов и спортен риболов. В с. Екзарх Йосиф се намира 

единствената в Русенска област етнографска сбирка на открито и зоокът.

О бщ ина Б яла

Археологически и други факти доказват, че територията на Бяла е била 

населявана още през древността. В началото на 17 век Бяла е малко селце с 20-30 души. 

След Освобождението е най-голямото селище в околността с добре развито 

скотовъдство, земеделие, кожухарство, мутафчийство, лозарство и пчеларство. 

Географското положение на Бяла спомага за утвърждаването й като център на околия с 

34 села и богато селскостопанско и културно средище.

Визията за развитие на културните процеси в общината се основава на 

разбирането за културата като важен фактор за развитието на общността. На 

територията на Община Бяла функционират десет читалища, които развиват богата 

културна дейност и съхраняват българското и местно културно наследство. Днес в гр. 

Бяла има няколко културно-исторически обекта, които привличат вниманието на много 

туристи, като по-известните от тях са: М остът на Кольо Фичето на река Янтра, музеят



„Освободителна война 1878”, градската часовникова кула и църквата „Свети Георги” .

В Община Бяла има добри условия за развитие на спортно-състезателна дейност. 

Спортният комплекс разполага с игрище за футбол и лекоатлетическа писта, които се 

поддържат в много добро състояние, тренировъчно игрище, игрище за хандбал и за 

тенис на корт. За развитие на масовата физкултура и спорт сред подрастващите, 

спортната база се предоставя за ползване от училищата за провеждане на различни 

спортни прояви и турнири.

В стопанската сфера структуроопределящи отрасли за развитието на 

икономиката на общината са: селско стопанство, промишленост, строителство, а от 

сектора на услугите -  търговия и транспорт.

О бщ ина Вет ово

Промишлеността в Община Ветово се характеризира най-вече с дейността на 

фирма „Каолин” АД, работеща в сферата на добива и преработката на каолин, както и 

множество малки предприятия, занимаващи се с производството на храни, напитки и 

облекло.

Водният ресурс на Община Ветово се базира най-вече на водите на река Бели 

Лом, която се характеризира с ограничено локално значение. През територията на 

общината протичат подпочвени реки, което дава възможност за направата на дълбоко- 

сондажни кладенци „Кайнака” в град Ветово и сондажни кладенци в местността 

„Курторман” между гр. Глождево и гр. Ветово.

След проучвания, извършени от експедиция на БАН през 1975-76 г., в Община 

Ветово са открити ценни археологически находки. Такива в град Ветово са 

палеолитното находище „Черна пещера“, тракийското антично и средновековно селище 

в местността „Кадийца“, късноантичното средновековно селище от времето на Втората 

българска държава и скалната църква на 4 км от града.

На територията на град Сеново е открита античната крепост „Сиври канара“ .

В околностите на с. Кривня се намира крепостта „Синград”, проучена 

археологически. Установено е старо селище по керамика от римско и византийско 

време. Интерес представляват и скалните манастири, свързани с българското 

средновековие. Около с. Кривня са известни местностите „Срещу чекърца” и „Чеснова 

карана” . При крепостта „Калето” е имало антично селище от IV век. Тук е имало 

светилище на Херос. Тук се намира и пещерата „М устафа челеби канара“ .

В землището на Община Ветово е разположен резерватът „Бели Лом“, обявен 

през 1980 г. Той обхваща 7730 дка по поречието на р. Бели Лом западно от с. Кривня.



Включва гористите местности Алибалийца, Кортелов гроб, Ортабурун, Горянска 

падина, Киселците и Дъбова гора, в които преобладават дървесните видове дъб и липа.

О бщ ина Д ве  м огили

Икономическият облик на Община Две могили се определя от селското 

стопанство, преработващата промишленост и предприятия от сектора на услугите.

Язовирът, разположен в близост до с. Баниска е атракция за любителите на 

риболова. М естността Аязмото в село Каран Върбовка е посещавана ежегодно от 

стотици туристи от страната заради водата от извора, смятана за лечебна.

Водеща забележителност на общината е пещера „Орлова чука“ . Тя се намира в 

скален масив край село Пепелина по поречието на река Русенски Лом. Дълга е 13 500 

метра и по този признак се нарежда на второ място в страната. Тя е една от най- 

красивите пещери в България. В галериите й живеят над 15 пещерни вида. Най-големи 

колонии са образували прилепите голям и малък подковонос, както и остроух нощник. 

В скалните галерии се размножава и вида писклив прилеп, който е уникален за цяла 

Европа.

С цел да се подобрят условията за живот и размножаване на колониите прилепи 

в скалното им жилище, Русенска областна администрация, Окръжен съвет Гюргево и 

екологичната организация „Нов шанс” са реализирали проект за опазване на 

биоразнообразието в пещерата „Орлова чука“, финансиран по програмата ФАР- 

Трансгранично сътрудничество.

О бщ ина И ваново

Икономическият профил на Община Иваново се определя основно от развитието 

на селско, горско и рибно стопанство. Освен земеделски, потребителни кооперации и 

частни земеделски производители, в с. Иваново е седалището на „Прециз Интер 

холдинг” АД -  дружество, развиващо производство на алуминиеви тръби и профили.

Най-значим хидроресурс за общината са водите на река Дунав. Речната мрежа е 

сравнително гъста, в нея влизат реките Русенски, Бели, Мали и Черни Лом, които имат 

ограничено стопанско използване. Общата дължина на реките е 47 км, а площта на 

водосборните басейни 16 хил. кв. м. Заливните тераси на реките имат потенциал от 

подпочвени води.

Забележ ителности и защитени обекти:

Големият каньон в Дунавската равнина, скални манастири и черкви.Каньонът 

на Русенски Лом е каньон в равнината с многобройни меандри, със стръмни и отвесни 

варовикови откоси и скални венци, надупчени от множество пещери и скални ниши.



Археологически резерват  „Ивановски скални църкви”. Скалните църкви са в 

долината на р. Русенски Лом край старото село Иваново. Комплексът от средновековни 

черкви, параклиси и монашески килии, издълбани в скалите, и стенописите в тях са 

включени в Списъка на Ю НЕСКО за световно природно и културно наследство и има 

статут на археологически резерват.

Археологически резерват  „Средновековен град Червен”. Намира се на 30 км от 

Русе, сред скалистите меандри на река Черни Лом.

Природен парк Русенски Лом. Разположен е в красива каньоновидна долина на 

последния десен приток на река Дунав -  река Русенски Лом и нейните притоци Бели, 

Черни и Малки Лом. Територията е защитена от 1970 г., когато е обявена за Природен 

парк. Н а територията на парка са наблюдавани 192 вида птици, като 172 от тях са редки 

или защитени. От 67 вида бозайници, 30 са защитени.

Културни изяви: Международен пленер на художници „Русенски Лом -  Дунав”, 

Национален литературен конкурс „Светлоструй”, Национален фестивал на гъбата, 

Туристическа атракция „Децата на Поломието -  празник под манастира” и др.

О бщ ина Русе

Община Русе е разположена на високия десен бряг на р. Дунав. Река Дунав 

свързва град Русе с десетте дунавски страни, както и със страните по река Рейн (след 

построяването на канала Рейн-Майн-Дунав през 1992 г., който свързва Северно и Черно 

море). Територията на област Русе е 469.2 кв.км.

Селищната мрежа на общината включва 14 населени места -  2 града и 12 села. 

Средното разстояние между населените места е сравнително малко, като варира в 

широк диапазон -  от 8 км до 30 км.

Икономиката на Община Русе е относително добре диверсифицирана, като 

липсват доминиращи индустриални отрасли. Водещи икономически производства и 

услуги са :

• Металургия, машиностроене и металообработване

• Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна;

• Производство на текстил, облекло и други шивашки изделия;

• Производство на хранителни продукти;

• Строителство;

• Туризъм;

• Хотелиерство и ресторантьорство.

Град Русе и Община Русе имат положителна динамика и устойчивост в



икономиката. Завършено е преструктурирането на отрасли, които бяха държавен 

монопол. Преобладаваща е частната собственост при водещите производители/ 

износители. Налични са сравнителни конкурентни предимства (физически и човешки 

капитал) в производството на определени продукти -  кораби, моторни и индустриални 

масла, бои и лакове и др. Налице е добре развита подкрепяща бизнеса инфраструктура

-  нестопански бизнес-асоциации, финансови институции, консултантски фирми.

Наличието на висше училище с доказан изследователски потенциал създава 

условия за обучение на кадри за ключови позиции във водещите индустрии за 

общината. Русенският бизнес навлезе в румънския пазар, за което влияние оказа и 

широкият спектър от дейности и проекти по Оперативна програма „Трансгранично 

сътрудничество България -  Румъния” . Изгради се нова индустриална зона 

„Индустриален парк -  Русе” с модерна комуникационна инфраструктура. Привлечени 

са стратегически инвеститори като френската фирма „М онтюпе” и испанската фирма 

„Керос” .

Устойчивостта на икономиката и решаването на редица социални проблеми е 

въпрос на съвместни мероприятия на публичните власти с бизнеса и НПО. Създадени 

са условия за реализация на ПЧП, като е разработена и утвърдена Наредба за 

осъществяване на ПЧП от ОбС - Русе.

Град Русе е най-големият културен и туристически център на областта. В него са 

съсредоточени престижни институции за създаване на духовни ценности -  театър, 

опера, музеен комплекс с богата експозиция, художествени галерии, регионална 

библиотека, самодейни състави. Тяхната дейност има национално и международно 

значение. Със своята уникална архитектура и богатство от архитектурни и исторически 

паметници градът е привлекателна туристическа дестинация и средище на културен 

живот с открояващи се постижения в културната карта на България и Европа.

О бщ ина Сливо поле  

Основният поминък на населението в Община Сливо поле е селскостопанското 

производство. В сравнение с останалите селски общини от област Русе Община Сливо 

поле е на първо място по брой на постоянно заети в селското стопанство.

За 2010 г. структурата на нетните приходи от продажби, реализирани от 

предприятията в общината, показва, че аграрният сектор е осигурил 37.5% от общия 

размер на приходите; делът на сектор”Индустрия” е 54.2% , а приносът на сектора на 

услугите е под 10%.



Границата от 24 км с река Дунав позволява водите на реката да се използват за 

напояване на крайбрежните низини, транспорт, риболов, за технически нужди и др. 

Теренът в по-голямата си част е равнинен.

На територията на Община Сливо поле се намират две защитени местности:

- „Калимок -  Бръшлен”, създадена с цел възстановяване и запазване уникалното 

биологично разнообразие на една от малкото останали Дунавски влажни зони и

- Комплекс „Алеко-Телика”, включваща източната част на остров Алеко и 

разположената в непосредствена близост група по-малки острови до с. Сандрово. 

Естествените местообитания на островите поддържат застрашените видове растения и 

животни от национално и световно значение.

О бщ ина Ц еново

Икономическият облик на Община Ценово се определя от развитието на 

аграрния сектор и предприятията от преработващата промишленост. От земеделски 

кооперации, сдружения и частни земеделски стопани се обработват около 143 810 дка, 

засети предимно със зърнени и технически култури, заемащи около 90% от 

стопанисваните площи. Немалък е делът и на животновъдството в личните стопанства, 

където се отглеждат предимно крави, овце, свине, птици.

Откритите археологически разкопки край с. Кривина от римски и ранно 

византийски кастел „Ятрус” (най-добре проученият значим римски военен център в 

България) и ранносредновековно селище, представляват останки от крепостни стени, 

обществени и частни сгради, храмове, разрушени от аварите в началото на VII век.

В с. Новград съществува етнографски музей за поминъка, бита и културата на 

района. Историческа забележителност е и паметникът на Хаджи Димитър и Стефан 

Караджа на устието на река Янтра.

1.1.2. П риродно-ресурсен потенциал

Във физикогеографско отношение Област Русе се отличава със сравнително 

еднообразен релеф. Той е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което 

благоприятства земеделието, както и цялостното развитие на техническата 

инфраструктура.

На север Област Русе граничи с река Дунав, като заема част от Източната 

Дунавска равнина.

Община Сливо поле е разположена в Бръшленската низина -  най-голямата 

крайдунавска низина, простираща се между Русе и Тутракан, с площ около 320 кв. км.



Бръшленската низина, подобно на останалите територии в близост до реката, се 

характеризира с ниска заливна част, с високи подпочвени води и алувиално-ливадни 

почви (3 -  4 м над речното равнище) и с надзаливна част, образувана от кредни скали, 

покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черноземни почви (над 60 м височина).

Землището на Община Ветово заема западните склонове на Разградските 

височини и западната част на Лудогорското плато. Разградските височини се простират 

дъговидно между долините на реките Черни и Бели Лом, с обща посока запад-изток и 

преминават в Лудогорско плато. Изградени са от седиментни скали и се наблюдават 

карстови подземни води.

Лудогорското плато е обширно, разположено на изток от р. Бели Лом до 

долината на р. Карамандере. Високо е около 300 м. Силно е прорязано от 

каньоновидните долини на реки и суходолия. Изградено е от варовици и мергели, 

препокрити с льос. Характерни са карстовите форми.

Териториите, разположени по западната част на Разградските височини и 

Лудогорското плато, са изградени от седиментни скали, наблюдават се карстови 

подземни води. Реките Черни и Бели Лом са разположени в каньоновидни долини и 

въпреки малката надморска височина са налице ареали с полупланински облик и 

пейзажна атрактивност -  потенциал за развитие на туризъм (Поломието).

Средната надморска височина на територията на областта е 150 -  200 метра. В 

землището на гр. Борово се намира най-високата точка на Област Русе (289 м над 

морското равнище).

Територията на Област Русе геоложки принадлежи към М изийската платформа. 

Областта е бедна на полезни изкопаеми. Преобладават само нерудните полезни 

изкопаеми. В областта са открити и се изследват кварцов пясък, облицовъчен варовик и 

каолин.Те са база за развитието на редица производства от преработващата 

промишленост: керамичната, порцеланово-фаянсовата промишленост и др. 

Находищата имат лещовиден пластов характер.

Със стопанско значение са находищата:

• на каолин и кварцов пясък при гр. Ветово, гр. Сеново и с. Кривня в 

Община Ветово;

• на строителен варовик при селата Пиргово, Красен и Божичен (Община 

Иваново) и с. Басарбово (Община Русе);

• на камък и вар (с. Ценово) и инертни материали от р. Дунав.



Сред карстовите форми при гр. Ветово и при с. Писанец (Община Ветово) има 

каолинова суровина. По-голяма част от областта е покрита с льос или льосовидни 

глини (с най-голяма дебелина при р. Дунав -  20 до 50 м). Разпространени са и 

алувиалните наслаги, предимно по поречията на реките.

В областта няма открити находища на рудни полезни изкопаеми и изкопаеми

горива.

Климатът в Област Русе е умереноконтинентален. Особеностите на релефа 

създават благоприятни условия за безпрепятствено нахлуване на студените 

континентални въздушни маси. Поради тези причини, в сравнение с другите ниски 

части на страната, зимата тук е най-студена, пролетта настъпва рано и е сравнително 

хладна, лятото е горещо, а есента е по-топла от пролетта. Средната годишна 

температура е около 12о C, средната юлска -  22о C/24° C, а средната януарска -  от 0о C 

до -3о C. Средната годишна скорост на вятъра е 2.3 м/сек. Преобладават югозападните, 

западните и източните ветрове, а през летните месеци -  и южните. Средногодишното 

количество на валежите е 550 -  650 мм (малко над средното за страната), а в 

крайбрежните низини е под 500 мм. Това налага изкуственото напояване на 

земеделските култури. Зимните застудявания обикновено са придружени от чести 

ветрове, с посока главно от североизток и север. Ш ироката отвореност на територията 

на север е причина ветровете да отвяват снежната покривка и да нанасят поражения на 

посевите. Снежните бури през зимата създават транспортно- комуникационни и битови 

проблеми. Сумата на валежите през зимния сезон е най-малка -  85 -  120 мм. Снежната 

покривка е неустойчива, образува се към 5 -  10 декември и рядко се задържа за по- 

дълго време. Въпреки студената зима, благодарение на малката надморска височина и 

бързо нарастващия ден, пролетта настъпва рано. Характерни за нея са късните 

пролетни мразове, които се прекратяват едва към 1 8 - 2 0  април. Валежите през 

пролетта са малко по-големи от тези през зимата и достигат 135 -  170 мм. Валежният 

максимум е през летния сезон -  150 -  200 мм, но поради високите температури на 

въздуха, повърхностните слоеве на почвата (2 -  10 см) твърде често остават с много 

малко влага. Суховеите през лятото и недостатъчната влага причиняват ерозия. Най- 

силно е проявена ерозивната дейност в селата Червен, Мечка, Пиргово, Иваново, 

Нисово и Красен (над 50%). Западните ветрове през лятото причиняват гръмотевични 

бури и градушки.



Средно към 20 -  25 октомври температурата на въздуха спада под 10° С, а 

първите есенни мразове настъпват след 15 ноември. Сумата на валежите намалява и е 

около 115 -  145 мм.

Често явление в Област Русе са и температурните инверсии, сланите, 

поледиците и мъглите по поречието на Дунав.

Водните ресурси на Област Русе са представени както от повърхностно течащи, 

така и от подпочвени водоизточници. Областта е разположена на основния воден път 

на страната -  река Дунав, който представлява най-значимият хидроресурс в региона. 

Водите на реката са използваеми за напояване на крайбрежните низини, транспорт, 

риболов, за технически нужди и др. М аксималният месечен отток на тази голяма 

плавателна река е през месец април и е свързан с пролетното прииждане на реката 

(черешови води). Високите пролетни води заливат островите в района и речните 

тераси до дигите. През някои години заливанията се задържат до месец август. 

Ледоходите по реката нанасят големи повреди на насажденията и горските култури по 

бреговите земи. Високите води размиват и подриват бреговете и предизвикват 

срутвания. Реките Русенски Лом (с началните си притоци Бански, Черни, Бели и Малки 

Лом) и Янтра (в областта влиза само долното й течение) имат ограничено стопанско 

ползване, поради особеностите на климата и карстовата основа. Режимът им е 

дъждовно-снежен, с максимум на оттока през месеците март и април и минимум през 

октомври. Те текат в каньоновидни долини, на места достигащи до 100 м, които са 

силно меандриращи, а това не позволява водите им да се използват за напояване на 

обработваеми земи. Замърсяването им с промишлени и битови отпадъци допълнително 

ограничава стопанското им използване.

Подпочвените води са обилни и дълбоки. При с. Писанец (Община Ветово) е 

налице карстов извор.

В Област Русе са построени общо 15 язовира, осем от тях са на територията на 

община Бяла, три в община Русе, два в община Две могили и по един в общини Борово 

и Ветово. Най-голям е язовир „Баниска“ -  с полезен обем 10 500 хил. куб. м , следван 

от язовир „Бойка” -  с воден обем 5 000 хил. куб. м и язовир „Николово” -  1 270 хил. 

куб. м полезен обем. Подробен списък на всички язовири в Русенска област по 

местонахождение, собственост и капацитет е поместен в таблица 1.1.2.1.



Т абли ца 1.1.2.1. И нф орм ац ия за язовирите на тери тори ята  на област Русе към

31.12.2011 г.

№ Наименование на язовира Собственост Полезен обем 
(куб.м)

1 яз. „Баниска“, с.Баниска, Община Две 
могили

Напоителни системи - ЕАД, клон 
Долен Дунав -  Русе (НС) 10 500 000

2 яз. „Бойка”, с. Лом Черковна, Община 
Бяла НС - Русе 5 000 000

3 яз. „Николово”, с. Николово, 
Община Русе

Община Русе 1 270 000

4
яз. „Образцов чифлик”, Община Русе ИЗС “Обр. Чифлик” 213 000

5 яз. „Тетово”, с. Тетово, 
Община Русе

Община Русе 120 000

6 яз. „Пейчиново“, с. Пейчиново, 
Община Бяла

Община Бяла 685 000

7 яз. „Босилковци”, с. Босилковци, 
Община Бяла

Община Бяла
154 000

8 яз. “Кърча”, с. Бистренци, 
Община Бяла

Община Бяла
82 000

9 яз. “Пет кладенци”, с. Пет кладенци, 
Община Бяла

Община Бяла
105 000

10 яз. „Каран Върбовка”, с. Каран 
Върбовка, Община Две могили „Трифонова и Син” ООД Русе

30 000

11 яз. ”Глоджево”, 
Община Ветово

ДДС „Сеслав” гр. Кубрат
1 000 000

12 яз. ”Борово”, 
Община Борово

Община Борово
92 000

13 яз. „Боаза“, с. Лом Черковна, 
Община Бяла

ДГС 
гр. Бяла

12 000

14 яз. „Пазвантска чешма“ (Пазванта), 
Община Бяла

Община
Бяла

20 000

15 яз. „Радева чешма“, с. Лом Черковна, 
Община Бяла

Община
Бяла

156 000

Източник: ОА-Русе

Релефът, климатичните условия, водите и геоложкият строеж предопределят 

разнообразието на почвите в областта. Най-широко разпространени са черноземните 

почви, развити върху дебела льосова подложка (от 60 м до 100 м по Дунавския бряг) и 

техните подтипове: типични, карбонатни, хумусно-карбонатни и оподзолени 

карбонатни. Те се намират югозападно от Русе. В югоизточните части преобладават



тъмносивите горски почви (те се нуждаят от наторяване поради по-ниското си 

съдържание на хумус). Подходящи са за отглеждане на зърнени култури, лозя и овощни 

насаждения. В речните долини са разпространени алувиални, алувиално-ливадни и 

блатни, подходящи за отглеждане на зеленчуци, технически култури и овощия. Такива 

почви има и по терасите на реките Русенски Лом и Янтра.

По отношение на баланса на територията, Област Русе се отличава със 

значително по-висок от средния за страната дял на земеделските земи (76% спрямо 

58.7%). По данни за 2007 г., по площ на земите със селскостопанско предназначение 

областта е на второ място в Северен централен район. Степента на урбанизация на 

областта е по-висока от средните стойности за района и за страната (6.2% срещу 

съответно 5.8% и 5.0%). Делът на горските територии е значително по-малък от 

средния за страната (13.9% спрямо 33.6%). За добив на полезни изкопаеми се използват 

едва 0.3% от територията на областта, като тази стойност е почти двойно по-висока от 

средната за Северен централен район.

Т абли ца 1.1.2.2. Т еритория по фондове

Територия по вид към 31.12.2000 .

Зони/
райони/
области

Общо
територии Земеделски Горски

Населе] 
места 
други 

урбанизи 
и терито

и
и

ран
зии

Водни 
течения и 

водни площи

За добив на 
полезни 

изкопаеми

За
транспорт и 
инфраструк 

тура

площи 
кв. м

площи 
кв. м % площи 

кв. м % площи 
кв. м % площи 

кв. м % площи 
кв. м % площи 

кв. м %

България 111 001 902 63 764 817 57.4 37 157 538 33.5 4 603 416 4.1 2 010 385 1.8 2 710 867 2.4 754 879 0.8
Северен
централен
район

14 973 970 10 190 345 68.1 3 566 633 23.8 708 311 4.7 266 067 1.8 136 514 0.9 106 100 0.7

Русе 2 803 364 2 127 536 75.9 408 804 14.6 130 057 4.6 76 925 2.8 33 729 1.2 26 313 0.9
Източник: ТСБ -  Русе

По данни от баланса на територията към 31.12.2000 г. на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След 2000 г. на 

територията на областта са настъпили следните териториално -  административни промени:

- С Указ № 164 / 2001 г. с.Тетово от област Разград е включено в състава на община Русе

- С Указ 111 / 11.04.2003 г. от състава на община Ветово излизат с.Каменово, с.Равно, 
с.Просторно, с.Топчии и се присъединяват към област Разград

- С Указ № 423 / 17.09.2003 г. в състава на община Иваново се включват с.Сваленик и с.Церовец 

от област Разград

- С Указ № 51 / 25.02.2004 г. с.Черешово от област Разград е включено в състава на община Сливо 
поле

- С Указ № 348/14.10.2009 г. с. Бъзън преминава към община Русе



Ф иг. 1.1.2.1. Т ериториален  баланс на О бласт Русе

□ земеделски територии

■ горски територии

■ транспорт и 
инфраструктура

■ добив на полезни 
изкопаеми

■ населени места и 
урбанизирани територии

■ водни течения и водни 
площи

С най-висок дял на земеделските територии се отличават общините Ценово 

(85.1%), Иваново (83.3%), Сливо поле (78.8%), Бяла (77.4%) и Борово (76.1%).

По-висок дял на горските територии, макар и много по-нисък от средния за 

страната, имат общините Ветово (22.8%), Две могили (21.9%), Бяла (18.7) и Борово 

(14.8%).

Най-висок е делът на населените места и урбанизираните територии в общините 

Русе (10.4%) и Сливо поле (4.9%), а най-нисък -  в общините Две могили (2.2%) и 

Иваново (2.7%). Около 1/3 от териториите за добив на полезни изкопаеми в Област 

Русе са на територията на Община Ветово.



1.2. И К О Н О М И К А  И  К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т

1.2.1. Общ стопански проф ил на областта

Икономическото състояние на областта е на сравнително ниско равнище. 

Брутният вътрешен продукт (БВП), създаден през 2010 г. в Русенска област, е в размер 

на 1 648 млн. лв., като спрямо стойността на показателя през 2006 г. се наблюдава 

увеличение с 20.6 %. През 2010 г. брутната добавена стойност (БДС) в областта е 1 419 

млн. лв. и бележи ръст спрямо 2006 с 23.8%.

Т абли ца 1.2.1.1. Б рутн а добавена стойност (БД С ) по иконом ически сектори и 

брутен вътреш ен продукт (БВП)

(по цени на съответната година)

Област Русе 2006 2007 2008 2009 2010
Брутна добавена стойност -  
млн.лв. 1 146 1 334 1 551 1 502 1 419

в т.ч. по икономически сектори
Аграрен 105 95 138 100 106
Индустрия 366 475 515 561 452
Услуги 675 764 898 841 861
Брутен вътрешен продукт -  
млн.лв. 1 367 1 587 1 862 1 748 1 648

БВП на човек -  лв. 5 339 6 245 7 384 6 987 6 646
Източник: ТСБ -  Русе

Ф иг. 1.2.1.1. Б В П  на човек  от населението

Левове

4 500 I--------------------1--------------------1--------------------1--------------------1
2006 2007 2008 2009 2010

^ ^ — Б ъ л га р и я  ^ ^ — О б л а с т  Р у с е

Източник: ТСБ -  Русе

Ключови икономически сектори в областта са услугите и индустрията, които 

създават по-голямата част от БДС. Секторът на услугите през 2010 г. генерира 60,7% от 

БДС, следван от сектора индустрия (31,8%). През разглеждания период (2006 -  2010 г.) 

сектора услуги е с нарастващ дял в структурата на БДС, за сметка на индустрията. През



2010 г. аграрният сектор генерира само 7,5% от БДС. Районът има значителен 

потенциал за развитие на селското стопанство.

Ф иг. 1.2.1.2. С труктура на брутната добавена стойност по иконом ически сектори в 

О бласт Русе

(Хиляди левове)
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Източник: ТСБ -  Русе

Произведената продукция от стопанските единици по общини е важен 

икономически индикатор, който позволява да се направи сравнение за промените в 

областната икономика. По показателя „Произведена продукция” водеща е Община Русе 

с обща стойност на произведената продукция 2 269 082 хил. лв. през 2010 г.

Т абли ца 1.2.1.2. П роизведена продукция от иконом ически  сектор “И ндустрия”

(Хиляди левове)

О бласт  Русе 2006 2007 2008 2009 2010
Общо 1 420 000 1 858 265 2 157 958 1 726 760 1 615 023

в т.ч.
Преработваща промишленост 1 113 643 1 434 514 1 577 296 1 270 348 1 297 585
Строителство 146 243 225 666 305 863 304 943 195 517

Относителен дял в общото 
производство - % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Преработваща промишленост 78.4 77,2 73.1 73.6 80.3
Строителство 10.3 12.1 14.2 17.7 12.1

Т абли ца 1.2.1.З. П роизведена продукция по текущ и цени от стопанските единици 
по общ ини на О бласт Русе

(Хиляди левове)
Общини 2006 2007 2008 2009 2010



Общо 2 151 868 2 813 038 3 422 545 2 865 224 2 767 881
Борово 18 822 21 402 13 040 11 427 14 769
Бяла 64 976 91 991 109 023 88 957 112 381
Ветово 93 952 120 135 131 771 127 173 155 878
Две могили 29 765 36 467 42 469 30 195 35 676
Иваново 115 474 149 949 32 523 28 226 37 644
Русе 1 761513 2 317 139 3 009 502 2 480 010 2 269 082
Сливо поле 59 938 68 219 72 858 88 751 128 905
Ценово 7 428 7 736 11 359 10 485 13 546

Източник: ТСБ

Ф иг. 1.2.1.З. П роизведена продукция по текущ и цени от стопанските единици по 
общ ини на О бласт Русе

Източник: ТСБ

Т абли ца 1.2.1.4. Р егионални  сравнения
(млн. лв.)

Регионални сметки - БВП и БДС
2006 2007 2008 2009 2010

БВП по 

текущи цени

България 51 783 60 185 69 295 68 322 70 511

Северен централен район 4 648 5 178 5 799 5 528 5 577

Област Русе 1 367 1 587 1862 1748 1648

БВП на човек 

от населението по 

текущи цени-лева

България 6 726 7 857 9 090 9 007 9 359

Северен централен район 4 916 5 528 6 249 6 011 6 139

Област Русе 5 339 6 245 7384 6987 6646

БДС

България 43 424 50 575 57 733 58 695 60 716

Северен централен район 3 897 4 351 4 832 4 749 4 802

Област Русе 1146 1334 1 551 1 502 1 419

БДС
аграрен сектор

България 3 113 2 824 4 132 2 841 2 976

Северен централен район 476 412 613 438 452



Област Русе 105 95 138 100 106

БДС
индустрия

България 13 379 16 395 17 987 18 395 17 881

Северен централен район 1 264 1 530 1 568 1 637 1 571

Област Русе 366 475 515 561 452

БДС
Услуги

България 26 932 31 355 35 614 37 460 39 860

Северен централен район 2 157 2 408 2 651 2 674 2 779

Област Русе 675 764 898 841 861

Източник: ТСБ-Русе

Непосредствено след присъединяването на България към Европейския съюз, 

икономиката в Област Русе бележи ръст. Съществено подобряване на бизнес-средата се 

отчита в контекста на свободното движение на хора, стоки и услуги.

Подобреният бизнес климат и осигуряваните от държавата и общините 

преференции, изграждането на Индустриалния парк, Свободна зона-Русе и 

приватизацията на части от бившия Комбинат за тежко машиностроене съществено 

повлияха върху общата икономическа картина на областта. Само в рамките на две 

години (2007 и 2008 г.) в Област Русе бяха привлечени важни чуждестранни 

инвеститори, като френската фирма „Монтюпе” ЕООД (водещ европейски 

производител на продукти от алуминиеви сплави за автомобилната промишленост, с 

размер на инвестицията от 50 млн. евро и открити 867 работни места), испанската 

„Керос” ЕАД (изграждаща завод за керамични плочки и гранитогрес на стойност 54 

млн. лв. с очаквани 300 работни места). Трябва да се отбележи и инвестицията за над 10 

млн. евро на немската компания за производство на авточасти „Витте аутомотив” 

ЕООД с разкриването на не по-малко от 300 работни места.

Като цяло отрасловата структура на икономиката в Област Русе запазва своя 

характер, като определящите за икономическото развитие на областта са:

• Металургия, машиностроене и металообработване: основните 

изделия, произвеждани от тази индустрия, са речни и речно-морски кораби, 

ножични кари, хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и 

детайли за тях, стоманени тръби и съединения, гвоздеи и др. Водещи фирми с 

персонал над 250 души са „Ж ити” АД, „Спарки” АД, „СЕТ” АД, „Найден 

Киров” АД, „Дунарит” АД и др.;

• Химическа промишленост: този отрасъл се утвърди в 

производството на моторни и индустриални масла, бои и лакове, фолирани 

пластмасови изделия, изделия от пенополистирол, изолационни материали.



Водещи фирми в отрасъла са „Оргахим” АД, „Приста ойл холдинг” ЕАД, 

„М егахим” АД, „Фибран България” АД, „М арисан” ООД и др.;

• Текстил и конфекция: текстилната, трикотажната и шивашката 

промишленост традиционно са едни от основните и значими за индустриалното 

развитие на Област Русе производства. Водещи фирми в отрасъла са „Аристон” 

ООД, „Арда” ООД, „Маркам Фешън” ЕООД и др.;

• Производство на хранителни продукти и напитки: основно се 

произвеждат и преработват месо и риба, консервиране на зеленчуци, 

производство на растителни и животински мазнини, производство на мляко и 

млечни продукти, мелнични продукти, готови храни за животни, хляб, хлебни и 

сладкарски изделия, захар, готови храни, кафе, чай, тестени изделия и напитки;

• Строителство. След приемането на страната за член на ЕС се 

забелязва значителен ръст в строителството, поради увеличеното кредитиране от 

банките и нарастващото търсене на имоти, включително от чужденци. В 

последните няколко години, като следствие от икономическата криза, се 

забелязва силен спад.

• Потенциал за принос към развитието на икономиката в Област 

Русе имат малките и средни предприятия в сферата на производството, 

търговията и услугите, отнасящи се до мебелно производство, алуминиева и 

PVC дограма, интериорни врати, алкохолни и безалкохолни напитки, кожени 

изделия, обувки, сладкарски изделия и др.

По отношение на произведената продукция (в хил. лв.) на промишлените 

предприятия в Област Русе в края на 2010 г. най-голям дял заема „Производство на 

химични продукти” съответно с 219 360 хил. лв., следвана от „Производства на изделия 

от други неметални минерални суровини” със 161 677 хил. лв. и „Производство на 

текстил и изделия от текстил, производство на облекло”със150 292 хил. лв. От данните 

по-долу е очевидно възходящото икономическо развитие на областта във всички 

сектори на икономиката до 2008 г., като през 2009 г. в тях се забелязва спад, но през 

2010 г. отново започват да се увеличават.

Т абли ца 1.2.1.5. П родукция, произведена от п редп ри яти ята  в преработващ ата 
пром иш леност, по текущ и цени

(Хиляди левове)

Подотрасли 2006 2007 2008 2009 2010
Област Русе - общо 1 186 257 1 519 031 1 577 296 1 270 348 1 297 585
Производство на хранителни продукти, напитки и 120 962 158 377 198 706 113 511 104 832



тютюневи изделия
Производство на текстил и изделия от текстил; 
производство на облекло 159 290 180 197 190 241 166 331 150 292

Обработка на кожи; производство на обувки и 
други изделия от обработени кожи, без косъм 4 859 5 738 3 776 3 070 4 736

Производство на дървен материал и изделия от 
дървен материал и корк, без мебели; производство 
на изделия от слама и материали за плетене

8 406 10 179 11 479 8 821 9 049

Производство на хартия, картон и изделия от 
хартия и картон 24 707 31 577 20 676 17 333 17 886

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани 
носители 1 270 2 173 5 537

Производство на кокс и рафинирани продукти 127 617 129 889 125 757
Производство на химични продукти 177 841 225 289 334 786 197 814 219 360
Производство на лекарствени вещества и продукти
Производство на изделия от каучук и пластмаси 30 359 42 220 84 230 55 717 50 639
Производства на изделия от други неметални 
минерални суровини 24 208 31 745 49 973 145 598 161 677

Производство на основни метали 208 003 111 572 57 536
Производство на метални изделия, без машини и 
оборудване 166 360 228 678 69 452 73 102 60 486

Производство на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти 29 607 35 030 13 562 14 696

Производство на електрически съоръжения 18 938 17 490 10 028
Производство на машини и оборудване с общо 
специално предназначение 103 380 56 139 68 855

Производство на машини, оборудване без , без 
електро-, оптично и друго оборудване 92 915 138 001

Производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета
Производство на превозни средства, без 
автомобили 98 316 47 382 52 492

Производство на превозни средства 86 577 126 280

Производство на мебели 125 273 87 910 79 528
Преработваща промишленост, некласифицирана 
другаде 59 935 91 314 28 859 14 700 14 078

Източник ТСБ -  Русе

Т абли ца 1.2.1.6. П роизводство на по-важ ни видове изделия в пром иш лените 
предп риятия  на О бласт Русе (Хиляди левове)

Промишлени изделия Мярка 2006 2007 2008 2009 2010
Машини за селско и горско стопанство, за 
подготовка или обработка на почвата или 
за култивация

бр. 548 615

Отливки т 617 894

Бои и лакове на базата на синтетични 
полимери или модифицирани естествени 
полимери

кг 43 492 898 5 017 367 53 595 013 49 544 098 40 894 452

Чорапи чф. 37 074 533 37 939 187 45 459 581 0 967 081 38 322 493
Връхно и горно облекло, различно от 
трикотажното, за мъже и жени*) хил.бр. 8 039 6 702 5 778 5 579 5 725

Работно облекло за мъже и жени* бр. 683 975 778 062 537 407 329 516 327 101

Хляб и хлебни изделия т 8 123 8 656 6 746 4 939 5 280



Месо и субпродукти (карантии), годни за 
консумация от едър рогат добитък, свине, 
овце, кози, коне, пресни охладени или 
замразени

т 3 795 8 877 15 536 14 041 14 237

Колбаси т 1 549 1 634 1 606 2 576 2 367
Мебели от метал, различни от 
канцеларските, * кг. 2 845 747 3 120 309 1 538365 1 180 038 1 944 909

Врати и техните каси, прагове от дървен 
материал бр. 7 315 8 011 6 173 4 864 2 863

Врати, прозорци и техните каси от 
пластмаси бр. 29 253 35 654 38 652 21 960 22 099

Врати, прозорци и техните каси от 
алуминий бр. 22 541 24 950 15 613 13 274 6 946

* данните включват ишлеме
Източник ТСБ -  Русе

Разглеждайки приноса на малките и средни предприятия (МСП), се забелязва, че 

те продължават да реализират значителна част от оборота на икономическите дейности 

„Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”, „Търговия, ремонт на автомобили, 

лични вещи и стоки за дома”, „Хотели и ресторанти”, „Строителство” и „Транспорт, 

складиране и съобщения” .

Благоприятна тенденция е ускоряването на ежегодното нарастване на приноса 

на М СП както в БДС, така и в БВП. Съществена роля за повишаване на 

конкурентоспособността на М СП оказа премахването на пречките за стокообмена със 

страните от Европейския съюз, използването на ресурса по програма ФАР и ОП 

„Конкурентоспособност” и подобрените условия на кредитиране от банките. Особено 

показателен е фактът, че след 01.01.2007 г. голяма част от местните производители и 

търговци се ориентира много бързо към румънския пазар, а създадената през 2003 г. 

Българо-румънска търговско промишлена палата осезаемо подпомага с информация, 

съвети и пазарни консултации всички фирми, които желаят да развиват бизнес на 

съседния румънски пазар.

Друга организация с принос към насърчаване на българо-румънското 

сътрудничество в Област Русе е Асоциация „Еврорегион Данубиус“, която реализира 

голям брой проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- 

България. Най-актуалната добра практика по инициатива на асоциацията е създадената 

през 2010 г. съвместна работна група от представители на земеделието в Окръг 

Гюргево и Област Русе.

Друг важен фактор са реализираните проекти в предприсъединителния период 

по програма ФАР за подпомагане на малкия и средния бизнес и настоящите оперативни 

програми „Конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси” .



Ръст бележи и агросекторът, за който е изготвен отделен анализ в стратегията, 

като голяма част от инвестициите, реализирани в него са по линия на САПАРД и 

одобрените вече проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Съществена промяна настъпи и в търговията и услугите. Само за последните 

няколко години бяха построени и функционират хипермаркети на водещи търговски 

вериги за хранителни продукти, техника и строителни материали, като „Кауфланд”, 

„Практикер”, „Мосю Бриколаж”, „Билла”, „Технополис”, „Техномаркет” и др., редица 

бензиностанции на „OM V”, „Ромпетрол”, „Ш ел”, „Лукойл” и др., автосалони на 

„Тойота”, „VW ”, „Опел”, „Крайслер” и др. Това от друга страна доведе до фалит на 

много М СП с подобен предмет на действие.

За инвестиционния бум в Област Русе през последните години говори и 

започналото реализиране на седем търговски центъра от особено голям мащаб (т.нар. 

МОЛ), а изграждането в бъдещия М ОЛ Русе (между кръговото и к-с Ялта) на дълго 

отлаганата многофункционална спортна зала с капацитет 8 000 места на площ от почти 

26 000 кв.м, ще осигури възможност за провеждане на шоу-спектакли, концерти, 

конгреси и др.

Настъпващата в края на 2008 г. икономическа и финансова криза доведе до 

замразяването на някои от проектите и съответно спад в инвестициите.

Продължаваща е тенденцията за концентриране на икономическите субекти 

предимно в областния център и Община Русе.

Показателно е, че в малките общини преобладават предимно предприятия с 

персонал до 9 души и се наблюдава незначителен ръст при откриването на нови, в 

сравнение с предприятията в Община Русе.

Положителен ефект за стартиращи малки и средни предприятия в областта 

изигра и създадената от държавата „Българска банка за развитие АД”, като по данни на 

местния офис до настоящия момент са отпуснати над 330 микрокредита на стойност 

над 5 млн. лева, и то предимно за иновативни и експортно-ориентирани производства. 

Тази практика трябва да продължи да се усъвършенства, както и да се улесни достъпът 

на фирмите до кредити за оборотни средства с преференциална лихва.

1.2.2. И нвестиционна среда

1.2.2.1. Разходи за ДМ А и придобити ДМ А



Двата икономически показателя, които се отъждествяват с инвестиционната 

активност на предприятията, са Разходи за дълготрайни материални активи и 

Придобити ДМА.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 

фактически извършените разходи за придобиване на земя, сгради, съоръжения и 

конструкции, машини, оборудване, транспортни средства и други чрез строителство и 

закупуване, вкл. употребяваните ДМА. Данните за разходите за ДМА са посочени по 

цени на съответната година.

В обема на придобитите дълготрайни материални активи се включва стойността 

на всички придобити ДМА независимо от начина на придобиване (строителство и 

закупуване).

Т абли ца 1.2.2.1. Разходи за придобиване на ДМ А и придобити ДМ А  по състав, 
иконом ически сектори и форми на собственост (Хиляди левове)

ОБЛАСТ РУСЕ 2006 2007 2008 2009 2010
Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални активи - 
общо 464 980 634 677 739 662 452 815 347 785
По състав
Сгради, строителни съоръжения и 
конструкции 147 560 197 254 236 652 185 665 127770
Машини, производствено 
оборудване и апаратура, вкл. 
транспортни средства 229 623 288 055 319 392 207 163 148 593
Други разходи 17 318 22 632 56 578 37 587 33 172
По икономически сектори
Аграрен 20 279 30 342 50 902 48 444 60 446
Индустрия 243 275 310 290 442 599 242 037 154 913
Услуги 201 426 294 045 246 161 162 334 132 426
По форма на собственост
Обществен сектор 24 382 22 510 48 445 58 711 26 293
Частен сектор 440 598 612 167 691 217 394 104 321 492

Придобити дълготрайни материални 
активи 409 858 572 557 551 842 513 499 311 737
По състав
Сгради, строителни съоръжения и 
конструкции 130 041 138 713 128 645 190 510 103 484
Машини, производствено 
оборудване и апаратура, вкл. 
транспортни средства 198 161 276 735 273 438 272 802 155 506
Други разходи 72 092 20 373 222 724 27 787 14 497
По икономически сектори
Аграрен 19 407 28 649 42 070 40 695 49 774
Индустрия 213 308 272 687 302 707 332 752 119 600
Услуги 177 143 271 221 207 065 140 052 142 363



По форма на собственост
Обществен сектор 28 838 21 352 20 690 50 678 28 102
Частен сектор 381 020 551 205 531 152 462 821 283 635
1) Данните за 2006 и 2007 години по икономически сектори са посочени съгласно Национална 
класификация на икономическите дейности -  НКИД -  2003, а за 2008 г. -  съгласно Национална 
класификация на икономическите дейности КИД - 2008
2) В разходите за придобиване на ДМА и придобитите ДМА не е включена земята 

Източник: ТСБ-Русе
През 2010 г. в областта са придобити дълготрайни материални активи (ДМА) в 

размер на 311 737 хил. лв. В структурно отношение най-голям е делът на разходите за 

придобиване на ДМ А в индустриалния сектор (119 600 хил. лв.) -  38.4% от общия 

размер. Настъпилата в края на 2008 г. икономическа и финансова криза доведе до 

замразяване на много проекти и съответно спад на инвестициите и придобитите ДМА 

най-вече в частния сектор -  от 381 020 хил. лв. за 2006 г., през 531 152 хил. лв. за 2008 

г.до 283 635 лв. за 2010 г.

Ф иг. 1.2.2.1.1. С ъотнош ение между придобитите ДМ А и разходите за придобиване 

на ДМ А 

• по ф орми на собственост
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• иконом ически сектори



• Общо

• Аграрен 

•Индустрия

• Услуги

%

1.2.2.2. Ч уж дестранни преки  инвестиции

Подобряването на бизнес-климата и приемането на България за член на ЕС след 

01.01.2007 г. се отразиха положително и на нарастването на преките чуждестранни 

инвестиции в различните сектори на икономиката в Област Русе.

Т абли ца 1.2.2.2.1. Ч уж дестранни преки инвестиции в п редп ри яти ята  от 

неф инансовата сф ера с натруп ване къ м  31.12. по иконом ически  дейности за област 

Русе (Хиляди евра)

Икономически дейности (А10/11)* 2008 2009 2010
Общо за страната 19 185 002.9 20 441 581.2 22 114 446.3
Общо за Северен централен район 797 173.7 759 508.1 815 908.1
Общо заобласт Русе 336 033.5 344 793.7 363 261.7

Селско, горско и рибно стопанство .. .. ..
Добивна, преработваща и друга промишленост; 
доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване

203 663.0 239 320.7 234 349.3

в т. ч. преработваща промишленост .. .. ..
Строителство 54 137.1 37 395.1 60 950.0
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство

61 309.8 43 317.5 42 722.0

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения •• •• ••
Операции с недвижими имоти 8 471.5 11 954.3 6 992.6
Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 2 945.6 1 575.5 2 166.0

Държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална работа - - ••
Други услуги .. .. ..

Източник:ТСБ - Русе



От таблицата се вижда, че макар и с бавни темпове чуждестранните инвестиции 

за област Русе нарастват и за 2010 година те са 363261,7 хил. евро. За 2011 г. те са 

335 086,3 хил. евро. С най-висок дял са инвестираните средства в добивната 

промишленост и производството. Сравнено с инвестициите в Северен Централен 

район, областта заема значителна част от общата стойност за района.

1.2.2.3. И нф лаци я  и потребителски цени

Индексът на потребителските цени е официален източник на инфлацията в 

Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките 

и услугите, използвани от домакинствата за лично ( непроизводствено) потребление, и 

се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи 

на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е 

изследването на бюджетите на домакинствата. ИПЦ за година t се изчислява при 

структура на разходите от година t-1. От 1999 година НСИ прилага усъвършенствана 

методика за конструиране и изчисляване индекса на потребителските цени в 

съответствие с изискванията на Евростат и препоръките на МВФ.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените 

през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските 

цени са измерители на месечната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината 

измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната 

година. Те са измерител на натрупаната инфлация от началото на годината.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното 

изменение на цените за 12 - те месеца на текущата година спрямо средното изменение 

на цените за 12 - те месеца на предходната година. Те са измерители на 

средногодишната инфлация.

Т абли ца 1.2.2.З.1. С редногодиш ни индекси на потребителските цени

(1995 = 100)
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общ индекс 4 793.06 5 195.80 5 837.4 5 998.1 6 144.4 6 403.7
Източник:ТСБ - Русе



Т абли ца 1.2.2.З.2. С редногодиш ни индекси на потребителските цени на стоки и 

услуги за населението - %

(П редш ест ващ ат а година = 100)
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общо 107.3 108.4 112.3 102.8 102.4 104.2

Хранителни стоки 105.4 113.4 116.7 99.7 99.7 106.8

Нехранителни стоки 112.2 103.9 108.2 103.6 106.5 103.5

Обществено хранене 107.4 112.3 118.3 108.8 102.9 103.0
Услуги 104.1 106.2 109.4 104.8 101.2 101.6
Източник: ТСБ -  Русе

Ф иг. 1.2.2.З.1. И н ф лац и я, изм ерена чрез И П Ц , през 2010 и 2011 година по месеци 

2010 година

%

%

III IV  V  VI V II V III IX  X  XI XII

□ XII 2010 = 100

Предшестващ месец 
= 100

месеци

Източник: НСИ-ТСБ-Русе

1.2.3. С елско стопанство

1.2.З.1. Растениевъдство

От общата територия на Област Русе 2 803.4 кв. км, в селски райони попадат

2 224.2 кв. км, което представлява 79.3%. В тях се включват всички общини, с

I



изключение на Община Русе. В сравнителен план, площта на селските райони в Област 

Русе надвишава с 2.3% дела за страната.

През последните години в област Русе е налице трайна тенденция към 

увеличаване на използваната земеделска площ (ИЗП), която е 1 753 160 дка или 89% от 

общия размер на земеделските площи, възлизащи на 1 962 493 дка.

Основният вид култури, които се отглеждат върху ИЗП в Област Русе, са 

зърнено-житни и технически, като през последните години те заемат 80% от тях.

Обработваемите площи с начин на трайно ползване (НТП) нива са 1 580 501 дка.

Запазва се тенденцията от последните години да намаляват трайно 

необработваните площи с НТП - нива, които за област Русе са 90 637 дка или 5.7 % 

спрямо обработваемите площи (1 580 501 дка);

Земеделските кооперации (ЗК) в областта обработват 27% от ИЗП, стопанствата 

на арендатори -  65%, а семейните стопанства -  8%.Средният размер на стопанствата - 

арендатори е 2 683 дка, а на ЗК -  9 230 дка.

Общият размер на площите, заети със зърнено- житни и технически култури през 

стопанската 2010/2011 година възлиза на 1 400735 дка.

За стопанската 2010/2011 г. засетите площи с есенници са 740 115 дка, в т.ч. 

571 425 дка с пшеница или със 6,1 % повече в сравнение със стопанската 2009/2010 

година; 99 437 дка с ечемик или със 27,7% по-малко от 2009/2010 г.; 68 253 дка с 

маслодайна рапица или с 9,2% по- малко в сравнение с предходната стопанска година. 

През стопанската 2010/2011 г. намалението на площите, засети с рапица се дължи на 

засушаването през месеците август и септември, и невъзможността за качествена 

подготовка на почвата за сеитба.

За стопанската 2010/2011 година засетите площи с пролетници са 660 620 дка, 

разпределени по култури както следва: маслодаен слънчоглед -  470 882 дка и царевица 

за зърно -  189 738 дка.

За стопанската 2010/2011 година засетите площи с тритикале са 1000 дка или с 

38,9% повече от предходната стопанска година.

През последните години се наблюдава ясно изразена тенденция за засилено 

търсене на маслодайна рапица за производство на биодизелово гориво. На територията 

на Област Русе има изградено предприятие за производство на биодизелово гориво, 

което се намира в община Сливо поле.

Резултатите показват, че е постигнат сериозен ръст както в отглежданите площи, 

така и при произведената продукция от тях. В табличен вид са представени засетите



площи и произведената продукция от основните зърнени и технически култури от 2007 

година до 2011 година.

Т абли ца 1.2.З.1.1. П лощ и, засети с основни земеделски култури

Култура
Засети площи реколта (дка)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Пшеница 579168 575 521 542 887 583 338 538 389 571 425

Ечемик 146128 113 912 130 745 149 326 137 581 99 427

Слънчоглед 431709 431 709 489 258 461 003 432 284 470882

Царевица 131707 172 205 172 341 155 668 165 153 189 738

Рапица 21 456 27 147 42 682 75 140 68 253

Тритикале2 0 0 1 500 720 1 000
Източник: Областна Дирекция „ Земеделие " -  Русе

Т абли ца 1.2.З.1.2. П роизведена продукция от основни земеделски култури

Култура
Реколта (т)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Пшеница 173924 99 900 236 882 197 774 216 886 251 814
Ечемик 32473 22 548 56 822 53 967 52 954 37 919
Слънчоглед 39890 39 890 96 174 105 052 113 511 117 462
Царевица 69684 11 994 63 193 82 441 105 220 131 730
Рапица 2 746 8959 9 531 21 344 19 359
Тритикале 0 0 0 392 269 400
Източник: Областна Дирекция „ Земеделие " -  Русе

Ф иг. 1.2.З.1.1. С труктура на основните земеделски култури  през стопанската 
2010/2011

Засети площи с основни земеделски култури - 
реколта 2010 година

□  ечемик

□  мас. слънчоглед

□  царевица

□  рапица

Засети площи с основни земеделски култури 
реколта -2011 година

1 4 %
5 %

3 4 %

7 %

4 0 %  □  пшеница

□  ечемик

□  мас. слънчоглед

□  царевица

□  рапица

6%

2Тритикале е изкуствен хибрид между пшеница и ръж. Името е производно от сливането на латинските 
наименования triticum (пшеница) и secale (ръж).

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D0%B6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


Ф иг. 1.2.З.1.2. С труктура  на д и н ам и ката  на средния добив от основните 

земеделски култури  през периода 2007- 2011 г.

Област Русе има сериозен потенциал и традиции в зеленчукопроизводството, 

особено в общините Сливо поле, Русе и Ценово. Подотрасълът обаче не може да се 

развие и да достигне предишните обеми на производство, поради липсата на работещи 

преработвателни предприятия и проблеми с напояването на площите. По тези причини 

зеленчукопроизводството днес се развива върху малки площи от 1-10 дка, без 

възможности за партидност (изпълване на една транспортна единица над 10 т. с един 

вид и сорт зеленчуци). В областта зеленчуци могат да се отглеждат на около 9 000 дка. 

Основни зеленчукови култури, които се отглеждат на територията на област Русе са: 

кромид лук, главесто зеле, дини, картофи, моркови и т.н.

Оранжерийно производство се извършва на площи от 296,7 дка., като 

преобладаващи култури са: домати, краставици, салати, пипер, корнишони и т.н.

Основен производител на зеленчуци в област Русе е община Сливо поле, като 

там се намират 93% от площите заети с зеленчуците отглеждани на открито и 81% от 

оранжерийните зеленчуци.

Необходими са целенасочени мерки и действия за възраждане на 

зеленчукопроизводството. Съществен принос за това може да има създаването на



организации на производители за маркетинг, първична обработка и пласмент на 

зеленчуците.

След продължителния спад в лозарството през 90-те години, в последните 4-5 

години се наблюдава възвръщане към интереса и инвестиране в тези подотрасли. 

Лозарството може да има сериозен принос за развитие на дейността на земеделските 

стопанства, особено ако се възстанови отглеждането на лозов посадъчен материал. За 

съжаление, площите заети с лозя са намалели с 36% през 2011 г. спрямо 2009 г. 

Основни причини са:

(1) Раздробяването на лозовите масиви на “микро” парцели от 0.5 - 1.5 дка 

поради възстановяване на собствеността;

(2) Намаляване почти десет пъти на производството на вино.

На територията на област Русе има 448.6 дка с новосъздадени лозови 

насаждения, от които 216 дка червени и 196.1 дка бели винени сортове и 36.5 дка 

десертни.

Трайните насаждения (овощни градини, ядкови видове, арония, малини и др.) 

регистрират съществени промени. От 2006 год., за сметка на бракуваните стари 

насаждения се засаждат ускорено нови.

Новосъздадените овощни насаждения на територията на област Русе са 4 201 

дка. Най-голям дял имат лешниците 3 190 дка, като 3 140 дка са създадени в община 

Ценово. Младите насаждения с орехи са 353 дка, кайсии -  210 дка, праскови - 187 дка, 

череши - 111 дка и др.

Увеличението на площите с новосъздадени трайни насаждения е в резултат от 

подпомагането на земеделските стопани по ос 1 и ос 2 на Програмата за развитие на 

селските райони.

Основният проблем на земеделието от дълги години в областта е свързан с 

реализацията на произвежданата продукция от отделните подотрасли. Ежегодно се 

произвеждат между 80 и 100 хил. тона маслодаен слънчоглед (трето и четвърто място 

по обем в страната), който изцяло се изнася за преработка в други области на страната, 

поради липса на маслодобивни предприятия. Подобно е положението и с ечемика, 

който е един от най-високите по обем и качество в страната, но се експортира за 

големите пивоварни в южна България. По-големите транспортни разходи при 

търговията на зърно, включително и пшеницата, са за сметка на изкупната цена от 

местните производители. Проблемът може да бъде решен с привличане на инвеститори 

и построяване на преработвателни предприятия, в т.ч.маслодобивни и пивоварни.



В областта не функционира нито едно преработващо зеленчуци и плодове 

предприятие. В резултат на неудачна приватизация, на практика преработвателните и 

консервиращи растениевъдна продукция фирми преустановиха дейността си. Към 

началото на 90-те години на територията на областта са функционирали 14 консервни 

предприятия за производство на зеленчукови, плодови и месни консерви, плодови 

сокове, сладка, конфитюри, замразени плодове, пулпове, полуфабрикати и др.

Липсата на сериозни инвестиции в областта на преработката на селскостопанска 

продукция възпрепятства ефективното развитие на сектора и многообразието на 

произвежданата продукция.

Напояването в Област Русе е една от дейностите, които силно бяха засегнати от 

негативните последствия на структурната реформа в земеделието. Към 1990г. 

поливните площи в Област Русе, обслужвани от напоителни системи, възлизаха на 

1 000000 дка., но още в края на 1991 г. бяха редуцирани наполовина, от които годни за 

напояване бяха 250 000 дка. Към настоящия момент с потенциал за напояване са 

140 000 дка., но поради технически, организационни и икономически причини през 

последните 6 -  7 години в областта се напояват не повече от 3 000 дка.

Упадъкът на дейността се дължи на комплекс от причини, като високите 

стойности на енергоемкостта й и себестойността на водата не са съществените от тях, 

тъй като държавата ги субсидираше до 2004 г. Област Русе изостава сериозно и по 

отношение на регистрирането на сдружения на водоползвателите.

„Напоителни системи” ЕАД клон Русе на територията на Област Русе 

стопанисва 461 665 дка изградени поливни площи, от които 334 145 дка годни за 

напояване и 127 520 дка негодни за възстановяване.

През 2011 г. са полети 712 дка заети със зеленчуци и трайни насаждения. 

Напояването е извършено с 73 130 куб. м. актувана вода, подадена от ПС- Басарбово и 

ПС- Пиргово.

Във времето са се натрупали много нерешени проблеми в хидромелиорациите по 

различни причини. По важни от които са:

• недостатъчна или липса на поливна техника при водоползвателите;

• малко са ползвателите на поливна вода;

• частично разбита и амортизирана хидромелиоративна мрежа, която 

трудно се възстановява;

• нужда от основен ремонт на помпените станции (на строителната, 

машинната и електрическа част), който не е извършван през последните 20 години;



• поради малката консумация на поливна вода и отдалечени 

водоползватели, загубите в откритите канали са големи и оттук и ниско КПД на 

напоителните системи;

• отказът на земеделските стопанства от напояване през последните години 

се дължи основно на проблема с високата себестойност на водата, която може да бъде 

подавана изключително по стъпаловиден-поливен способ;

• бракувани са основни помпени станции с водоизточник р. Дунав (ПС 20- 

Мартен, ПС23- Бръшлен и ПС Люляка- Русе).

1.2.З.2. Ж ивотновъдство

В областта на животновъдството и за стопанската 2010/2011 година се запазва 

тенденцията за намаляване на поголовието от едър рогат добитък 

•S говеда -  14 624 в т. ч. млечни крави -  6 503 бр.;

S  биволи -  310 бр., в т.ч. биволици -  196 бр.;

S  овце -  38 923 бр., в т.ч. овце майки -  29 558 бр.;

S  кози -  9 831 бр., в. ч. кози майки -  6 968 бр.

Запазва се тенденцията за намаляване броя на млечните крави, като за 2011 г. 

намалението е с 31.8 %, при овцете-майки - с 4.8% и при козите-майки - с 10.8% .

Т абли ца 1.2.З.2.1. И зменение на броя ж ивотн и  2011 спрям о 2010 г.

Период Говеда
(бр.)

в.ч. мл.- 
крави 
(бр.)

биволи
(бр.)

в. ч.
биволици

(бр.)

овце
(бр.)

в.ч. о в ц е- 
майки 
(бр.)

кози
(бр.)

в.ч. кози- 
майки 
(бр.)

1ноември 2011 14 624 6 503 310 196 38 923 29 558 9 831 6 968

1 ноември 2010 15 000 9 530 304 203 43 113 31 050 10 142 7 811

изменение % -2.5 -31.8 2.0 -3.4 -9.7 -4.8 -3.1 -10.8

Ф иг. 1.2.З.2.1. П роцентно изменение на брой ж ивотни  през 2011 г. в сравнение с 

2010 г.
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□  декември 2011 14624 6503 310 196 38923 29558 9831 6968

□  декември 2010 15000 9530 304 203 43113 31050 10142 7811

изменение % -2.5 -31.8 2.0 -3.4 -9.7 -4.8 -3.1 -10.8

0

Т абли ца 1.2.З.2.2. Среден млеконадой

Период мл.-крави
(л)

в .ч.биволици
(л)

в . ч.овце-майки
(л)

в.ч.кози-майки
(л.)

2011 2 094 1 052 20 137

2010 3 606 2 009 63 245

изменение % -41.9 -47.6 -68.3 -44.1

Най- голямо намаление при средния млеконадой се наблюдава при овцете майки с 

68,3 % и биволиците с 47,6%.

Т абли ца 1.2.3.2.3. Б рой  ж ивотн и  през периода 2006-2011г. къ м  01.11.

Област Русе 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Говеда 16 604 15 612 16 254 14 285 15 000 14 624
в т.ч.крави 10 546 10 411 8 868 8 425 9 530 6 503
Биволи 146 179 193 307 304 310
в т.ч. биволици 78 107 143 209 203 196
Свине 91 064 89 969 93 771 89 722 92 009 90 762
в т.ч.свине-майки 10 421 11 302 8 163 8 409 8 383 6 710
Овце 46 373 43 739 40 649 37 378 43 113 38 923
в т.ч.овце-майки 36 650 33 390 32 389 28 636 31 050 29 558
Кози 17 251 13 346 10 642 9 532 10 142 9 831
в т.ч. кози-майки 12 937 8 427 8 231 7 065 7 811 6 968
Забележка: Данните за броя на животните са събрани чрез специализирана анкета, осъществена чрез 
интервю в животновъдните стопанства.

Източник -  ТСБ Русе



На територията на област Русе са разположени няколко млекопреработвателни 

предприятия: „Лактис” ЕООД -  гр. Бяла; ЕТ „Иван Аръшев” -  Илиян Аръшев- гр. Бяла; 

„Сирма -  Приста” АД -  Велико Търново; „Лактен” ООД -  гр. Ветово; „Веси” ЕООД -  

с. Ново село и др.

Добив и преработката на месо става в лицензирани предприятия като: „Николов -  

95” ЕООД - гр. Русе; Свинекомплекс -  Николово; Инвест АД -  Свинекомплекс -  

Голямо Враново и др.

По чл. 15 от Закона за животновъдството има регистрирани 6 броя развъдни 

стопанства.

1.2.3.3. Горско стопанство

Площта на горските територии в Област Русе, възлиза на 469720 дка. без горите 

върху земеделски земи.

По собственост горите се разпределят, както следва:

- Държавни горски територии 320 920 д ка

- Общински горски територии 124 600 д ка

- Горски територии на физически лица 21 220 д ка

- Горски територии на юридически лица, 2 980 д ка  

в т. ч. религиозни общности и др.

Държавните горски територии се управляват от ТП ДЛС „Дунав” - гр.Русе, с 

площ 143 500 д к а  и ТП ДГС „Бяла” -  гр. Бяла, с площ 177 420 дка, които са поделения 

на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, със седалище гр. Габрово, а 

другите гори от собствениците им, съгласно Закона за горите.

Най-широко разпространените дървесни видове са: дъб, ли п а, ясен, ак ац и я , 

топола и други местни широколистни видове.

Средногодишно залесяването възлиза на около 800 дка, предимно с топола, като 

се дава приоритет на естественото възобновяване от местни широколистни видове, в 

предвид климатичните промени.

Здравословното състояние на горските територии е добро, като няма 

регистрирани значителни повреди от биотични и абиотични фактори със стопанско 

значение.

Добивът на дървесина възлиза ежегодно на около 100-120 хил. куб. м. В 

момента се разработват Горскостопански планове за период от 10 години.



Постоянно заетите по управлението и опазването на горските територии, 

възлизат на около 300 души, без заетите по провеждането на горскостопанските 

мероприятия -  възобновяване на горите и ползването на дървесни и недървесни горски 

продукти.

По отношение на фауната, в Област Русе са характерни следните видове дивеч: 

фазан , заек, ди ва свиня, сърна, благороден елен, ди ва ко тка , въ л к , ч ак ал  и др.

През последните 5 години не са настъпили резки промени в дивечовите запаси, а 

се наблюдава бавно увеличаване на дивеча, което означава, че планираното и 

реализирано ползване е правилно. За стабилизирането на запасите от дивеч оказват 

влияние и ежегодното разселване на фазан и яребица от една страна и мерките, които 

се предприемат за намаляване на бракониерството, регулиране числеността на 

хищниците и редовното ваксиниране на дивата свиня против чума и бяс по хищниците.

Наличните дивечови запаси са предпоставка за успешното развитие на 

организирания ловен туризъм.

На територията на Област Русе попада и част от резерват „Бели лом”, с площ

3 700 д к а  и Природен парк „Русенски Лом”, с площ 34 080 дка, в това число горски 

територии 28 080 д ка  и земеделски земи 6 000 дка, с различна собственост (държавна, 

общинска, физически лица и др.)

Богатото биоразнообразие на флората и фауната на Природния парк са 

предпоставка за успешното развитие на туризма.

Забележ ка: Площта на горите в Област Русе се е увеличила в предвид 

преминаване на гори от Област Разград към Общините Сливо поле, Русе и Ветово -  

общо 52 480 дка.

1.2.4. Туризъм

Потенциал на Област Русе за  развит ие на туризма

Област Русе заема особено място в българската национална история и притежава 

богато културно-историческо наследство, включително паметници от световно 

значение като Ивановските скални църкви. Областта разполага с уникални природни 

дадености, като Дунавското крайбрежие, Природния парк „Русенски Лом” и т.н. В 

непосредствена близост се намират Поддържаният резерват „Сребърна”, включен в 

списъка на световното природно наследство на Ю НЕСКО, Тракийската гробница край 

с. Свещари, близо до гр. Исперих, също паметник на Ю НЕСКО, Велико Търново и 

Арбанаси.



Област Русе и Северен централен район като цяло към настоящия момент имат 

ниски приходи от туризма, спрямо водещите области в това отношение Варна и Бургас. 

Област Русе има своите шансове като туристическа дестинация, ако правилно изгради 

туристически политики и не повтаря урбанистични грешки, характерни за 

Черноморието и някои планински курорти.

Природен парк „Русенски Л о м ”

Обявен е за защитена територия през 1970г. и обхваща поречията на река 

Русенски Лом -  последен десен приток на р. Дунав и притоците й между селата 

Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Площта му е 32 000 дка. Богатото биологично 

разнообразие и ландшафт, уникалното културно-историческо наследство превръщат 

парка в притегателен център за развитието на вътрешен и международен туризъм, 

рекреационно ползване и развиване на научно-изследователска дейност.

Поломието (в по голямата си част съвпадащо с природен парк „Русенски Лом”) е 

богато на културно-исторически паметници със световно, национално и местно 

значение (Археологически резерват Ивановски скални църкви под егидата на 

Ю НЕСКО, Архитектурен резерват Средновековен град Червен) благоприятстват 

развитието на туризма в различни профили -  познавателен, еко-туризъм, риболов, 

разходки на велосипеди или на коне.

Природен резерват „Бели Лом”е разположен по поречието на р. Бели Лом, 

югоизточно от гр. Ветово в местността Голямата кория, с основна функция -  да се 

запазят характерни за Лудогорието горски екосистеми с присъщия им растителен и 

животински генетичен фонд и редки видове. Екопътека с дължина 14 км с места за 

отдих и заслони свързва село Писанец и град Ветово. Тя е изградена по проект 

„Екотуризмът -  перспектива за развитието на две малки общини“ по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. В с. Писанец е 

ремонтирано старото каменно училище от 19 век и същото е оборудвано като 

информационен център за посетителите на Природен парк „Русенски Лом“ и Защитена 

зона „Ломовете“ от мрежата „Натура 2000“ .

Рибарниците при с. М ечка са орнитологично важно място, гнездилище на 

водоплаващи и други птици. Намира се в местността Стълпище край с. М ечка на брега 

на р. Дунав.



Рибарниците при гр. Ветово -  природна забележителност. Разположени са по 

поречието на р. Бели Лом в землищата на гр. Ветово и гр. Цар Калоян. Предназначени 

са за запазване местообитанията на червения ангъч.

Пещера „Орлова чука” -  природна забележителност. Намира се на 35 км южно 

от гр. Русе и на 3 км североизточно от с. Пепелина, в долината на р. Черни Лом. 

Пещерата с площ от 800 дка е втора по дължина в България -  над 12 км с галериите. 

Проходимата дължина на пещерата е около 1 300 метра. Обитава се от 15 вида пещерни 

животни, от които 8 вида прилепи.

Манастирът „Света Марина” при с. Каран Върбовка е единственото място в 

Област Русе, където има действащ минерален извор. От 2003 г. бившата бригадирска 

база е предоставена на Българската Православна Църква. Възможни бъдещи решения 

са: балнеоложки център; дом за стари хора; изграждане на база за екотуризъм.

Влажна зона „Калимок-Бръшлен” -  защитена местност, обхващаща територия и 

от съседната Силистренска област. Основна функция -  да се запазят характерни за р.

Дунав блатни екосистеми с присъщия им растителен и животински фонд.

Екосистема по поречието на р. Янтра -  красиви природни формирования, 

разположени на територията на две общини -  Бяла и Ценово.

К улт урно-ист орическо наследст во

Културно-историческото и архитектурното наследство е съхранено и 

сравнително добре проучено, като на най-стойностната му част е присъден статут 

„паметник на културата” по реда и условията, определени със Закона за паметниците на 

културата и музеите и основаните на него подзаконови актове.

Поставените под защита недвижими обекти на културно-историческото 

наследство в разглеждания териториален обхват са разнообразни по вид и хетерогенни 

по отношение на моментното им физическо състояние, степен на социализация 

(експонираност, респективно съвременно ползване и достъпност) и разположение в 

селищна, съответно извънселищна среда. Като обект на изследване в контекста на 

туристическите потенциали, това е свързано с наличието на условия за достъпност и 

със степента на осигуреност с обслужваща, респ. туристическа инфраструктура.

Специфичен ресурс за развитие на туризма е и богатата и уникална за страната 

архитектура на стария Русе от края на 19-ти началото на 20-ти век в стил „барок” и 

„сецесион”, дело на италиански, австрийски, немски и български архитекти. Списъкът



от сградите в този стил е много дълъг, но емблематична за гр. Русе, е сградата 

„Доходното здание” (днес ДТ „Сава Огнянов”).

Добре развита е мрежата от музейни експозиции към Регионален исторически 

музей -  Русе. Сред тях се открояват Музеят на градския бит -  „Къщата на Калиопа” и 

Музеят на транспорта, които са уникални за страната. През есента на 2002 г., след 

извършена реставрация по програма „Красива България”, е открита Експозицията на 

открито „Сексагинта Приста”. Завършен е и ремонтът на „Пантеона на 

възрожденците”.

Специално проучване на антропогенните туристически ресурси на Северна 

България идентифицира на територията на Област Русе около 30 обекта, които могат да 

се разглеждат като ресурсни, и които само отчасти се покриват с паметниците на 

културата.

Културно-историческото наследство, като основен туристически ресурс, е силно 

концентрирано главно на територията на общините Русе и Иваново. В Община Две 

могили и Община Бяла то е с по-малки пунктове на концентрация. Обектите на 

културно-историческото наследство притежават туристически потенциал, макар че не 

във всички случаи сегашният им статус (физическо състояние, експонираност, начин на 

функционално използване, достъпност, осигуреност със съпътстващо туристическо 

обслужване) позволява оптимална реализация на този потенциал.

Традиции -  м ест ен фолклор, бит, занаяти, рит уали, кухня и др.

По-голямата част от общините в Област Русе имат излаз на р. Дунав, като 

разполагат и с други естествени (Ломовете) и изкуствени водоеми. Това обуславя 

наличието на традиции в риболова, рибовъдството, рибната кухня и производство на 

рибни продукти. Екзотиката на средата и бита в т.нар. „рибарски селища” 

(съществуващи и като вероятност за бъдещо изграждане), съчетани с възможностите за 

развитие на водни спортове, представляват значителен ресурс за обогатяване на 

предлагания туристически продукт. Запазените традиции в местните занаяти могат да 

бъдат предложени като туристическа атракция -  бъчварството, дърводелството, добив 

и обработка на камък по традиционни способи, тъкачеството, ръчното плетиво и 

бродерия с традиционни мотиви. Трансформирането на този потенциал, характерен за 

малките общини и населени места, в туристически продукт, обаче, е затруднено от 

ниската степен на благоустроеност и от липсата на приемливи от съвременна гледна 

точка санитарно-хигиенни и битови условия.



С т опански дейност и с т урист ически пот енциал

Някои от стопанските дейности на русенската икономика също притежават 

потенциал за обогатяване на предлагания туристически пакет с допълнителни 

атракции. Такива са:

• рибовъдството и риболовът -  възможности за организиране на спортен 

риболов;

• лозарството, винопроизводство и овощарството -  възможности за 

дегустация на местни вина, участие в гроздобер и др. атрактивни форми 

за полагане на земеделски труд;

• отглеждане на култивирани гъби в изкуствени и естествени пещери и 

организиране на дегустации;

• участие в дейности по отглеждане на дивеч, в спортен лов в ловните 

стопанства;

• участие в дейности по отглеждане на ездитни коне, обучение и езда.

Турист ическа инф раст рукт ура

Град Русе разполага с много добра хотелска база, наблюдава се и значително 

подобряване на хотелския продукт през последните няколко години.

Таблица 1.2.4.1. Средства за подслон и места за настаняване в Област Русе.

Област Русе 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Средства за подслон и места за 
настаняване -  общ брой 33 37 39 50 116 123

в т.ч хотели 26 31 33 35 22 12

Легла -  общ брой 1 313 1 535 1 663 1 903 1 917 1 812

в т.ч. в хотелите 1 052 1 263 1 360 1 519 1 299 800

Легла денонощия -  общ брой 455 576 523 739 567 955 660 778 656 5 78 613 923

в т.ч. в хотелите 376 241 441 747 480 957 542 321 469 113 285 986

Източник: ТСБ-Русе

От данните по-горе е видно, че като цяло се наблюдава ръст на средствата за 

подслон (през 2006 г. са функционирали общо 33 такива, а през 2011 г. са вече 123 бр.), 

Обект на наблюдение са всички категоризирани средства за подслон и места за 

настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година -  хотели, хижи,



къмпинги, други места за краткосрочно настаняване (вили, апартаменти, частни 

квартири и др.)

К адрови ресурси

От 2003 г. в Русе има специализирано учебно заведение за подготовка на кадри 

по хотелиерство и туризъм -  Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов”, в 

която се подготвят общо 600 ученици по 12 специалности, свързани с туризма, 

хотелиерството, кетъринга и общественото хранене.

Сериозен остава проблемът свързан с липсата на организирана система за 

професионална квалификация и преквалификация за работещите в областта на туризма

-  мениджъри и изпълнителски кадри. По тази причина се чувства остър недостиг на 

квалифицирани кадри. Кризата се задълбочава и поради факта, че тези професии се 

търсят много в чужбина и много млади хора от региона, получили образование и 

квалификация в страната, се реализират в страни на ЕС, на българското Черноморие 

или пък на наши и чужди кораби, където се предлага по-атрактивно заплащане.

Турист ически пот ок

Таблица 1.2.4.2. Реализирани нощувки и приходи от нощувки в средствата за 

подслон и местата за настаняване в Област Русе-

Реализирани нощувки -  
общ брой

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
105 079 135 842 133 761 130 607 119 780 134 214

в т.ч. от чужденци 27 577 35 925 31 819 31 031 30 404 36 741

от тях в хотелите 101 931 130 909 124 922 123 451 98 234 77 651

в т.ч. от чужденци 27 391 35 415 31 423 30 370 2 7 694 24 756

Приходи от нощувки - хил. 
лева 3 706 5 221 5 797 5 674 5 196 5 852

в т.ч. от хотелите 3 680 1 851 5 654 5 545 4 705 3 748
% на използване легло- 
денонощията 23.1 25.9 23.6 19.8 18.2 21.9

Източник: ТСБ-Русе

През последните години туристическият поток, насочен към общините в Област 

Русе, бележи постоянен ръст. Този ръст съответства както на развиващата се леглова 

база, така и на засилващия се интерес към туристическите обекти. В структурата на 

туристическия поток, който се реализира в туристическия ареал на областта,



преобладава вътрешният туризъм, без съществени различия в средния престой на 

българските и чуждестранните посетители.

Фиг. 1.2.4.1. Пренощ ували лица в средствата за подслон и местата за настаняване 

в Област Русе 
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Източник: ТСБ

Турист ическа дейност

Сезонността на туризма в Област Русе е слабо изразена.При българските 

посетители се наблюдава по-слаб летен сезон, типичен за градския туризъм. Пиков 

сезон за чуждестранните туристи е лятото.Структурата на туристическите дейности 

(туроператорски, туристическа, агентска и информационна) показва следните основни 

характеристики:

• определяща в цялата област е структурата на дейностите в Община Русе 

и по-точно в град Русе, където са съсредоточени най-голям процент от 

активните фирми в отрасъла;

• водеща туристическа дейност е настаняването, в което категорично 

доминира хотелиерството;

• в останалите общини се осъществява сателитен тип туристическа 

дейност, която е изцяло зависима от културния и икономически център 

гр. Русе;

• все още слабо е развито семейното хотелиерство, както в Русе, така и в 

останалите общини;

• незадоволително е развитието на туристическата информационна

дейност.

0



От значение е да се отбележи, че туризмът е мощен стимулатор за развитието и 

на останалите отрасли от икономиката в Област Русе. След приемането на България за 

член на ЕС потокът на туристи в национален мащаб рязко се е увеличил, а особен 

интерес към страната ни проявяват туристите от Румъния. Област Русе, като най-близка 

дестинация и граничеща с Румъния, също се радва на засилен интерес. Негативно се 

отразяват въведените такси за преминаване през Дунав мост, липсата на адекватна 

инфраструктура и изключително неприветливия вид на крайбрежната зона. 

Привличането на туристи, чрез промотиране на специфичното природо-географско 

разположение на Област Русе, историческите и културни забележителности все още не 

дават значими резултати в тази посока. Това се дължи преди всичко на недоразвитата 

мрежа от места за настаняване, недостатъчно интересни атракции и интегрирани 

туристически пакети и маршрути. В повечето случаи местата за настаняване извън град 

Русе се използват за уикенд почивки и разходки, без да се използват пълноценно 

всички възможности на даденостите в региона. По същите причини чуждите туристи, 

посещаващи областта, проявяват интерес само към опознавателни индивидуални и 

групови посещения, но не и към по-продължителен престой.

Общините са и основните бенефициенти по отношение развитието на 

туристическата инфраструктура. В тази връзка възможностите, които предоставят ОП, 

следва максимално да бъдат използвани за създаване и промотиране на природни, 

културни и исторически атракции, туристически маршрути и пътеки, посетителски 

центрове и модернизация на довеждащата инфраструктура.

Особено важно е да се подчертае необходимостта от сдружаване на общините, 

както и насърчаване на партньорство между всички заинтересовани страни за 

изготвянето на интегрирани туристически продукти за Област Русе.



1.3. СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ, СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ВКЛЮ ЧВАНЕ

Равнището на социалния капитал е един от най-важните фактори за развитието 

на Област Русе в контекста на съвременната политическа и икономическа ситуация. 

Тук се имат предвид всички онези компоненти на социалната практика и обществените 

отношения, като образование, здравеопазване и култура, за които се правят инвестиции 

в човешки ресурси. Съществена характеристика на тези инвестиции е, че те имат 

дългосрочен ефект и са тясно обвързани с бъдещото икономическо развитие и социално 

благосъстояние на обществото. Пряко отношение към проблематиката на социалния 

капитал има политиката по социално включване и интеграция, тъй като тя се ангажира 

с решаване на въпроси, свързани с най-уязвимите обществени групи, каквито са трайно 

безработните, хората в неравностойно положение, представителите на малцинствените 

общности и др. Именно затова тези три компонента от анализа на икономическото и 

социалното състояние на една териториална единица трябва да бъдат разглеждани 

комплексно чрез обхващане на проблемните зони и възможните перспективни решения 

за всяка от тях.

Направеният PEST анализ на досегашното развитие на Област Русе показва, че 

на областно ниво се оценява изключителната важност на социалния капитал като 

фактор за икономическо развитие, както и на неговата взаимовръзка с проблемите на 

социалното включване и интеграция. За да се получи ясна и категорична представа за 

действителното състояние и с цел очертаване на посоките за бъдещото развитие на тази 

сфера на областно ниво, е необходимо на първо място да се анализира демографската 

картина на областта, да се разгледа взаимовръзката между търсенето и предлагането на 

работна сила на областния пазар на труда, да се открои приносът на образователните 

институции в областта за генерирането на социален капитал, да се идентифицират 

постиженията и проблемите в здравеопазването и предлагането на социални услуги с 

цел проучване на техния потенциал за интензифициране на социалното включване и 

интеграция, и не на последно място да се представи приносът на културните 

институции на областно ниво за утвърждаването и развитието на постиженията в 

сферата на духовните ценности.

1.3.1. Демографска картина на Област Русе

Общият брой на населението в област Русе към 31.12.2011 г. е 233 767 души 

(3,2% от населението на Република България), от които 179 565 души в градовете от



областта, а 54 202 -  в селата. Област Русе е втора по население в Северен централен 

район, след област Велико Търново. При проследяване на динамиката в демографското 

развитие на областта се установява, че е налице устойчива тенденция към общо 

намаление на населението, което е характерно и за демографските процеси в 

национален мащаб. Този извод се потвърждава от представените данни за населението 

в Област Русе по общини в таблицата по-долу.

Таблица 1.З.1.1. Население в Област Русе към 31.12. по общини

(Брой)

О бщ ина 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общо 255 315 253 008 251 236 249 144 246 670 233 767
Борово 7 109 6 985 6 793 6 699 6 511 6030

Бяла 15 852 15 533 15 213 14 962 14 661 13 263

Ветово 15 557 15 367 15 153 13 738 13 564 12 382

Две могили 11 081 10 851 10 574 10 341 10 089 9 259

Иваново 10 954 10 919 10 633 10 339 10 001 9 417

Русе 175 686 174 627 174 648 175 210 174 378 166 881

Сливо поле 12 222 12 087 11 832 11 635 11 471 10 752

Ценово 6 854 6 639 6 390 6 220 5 995 5 783
Забележка: С Указ №348/14.10.2009 г. с. Бъзън преминава от община Ветово в състава на община Русе 
Източник: ТСБ - Русе

Както може да се проследи в данните от таблицата, тенденцията към намаляване 

на населението в периода 2006-2011 г. е валидна за всички общини на територията на 

Област Русе. Общо за областта това намаление е с 21 548 души за периода, а по общини 

най-голям е делът на намалението в общините Русе (с 8 805 души), Ветово (с 3 175 

души) и Бяла (с 2 589 души). Основните причини за тази тенденция са отрицателният 

естествен прираст на населението, който ще бъде коментиран по-долу в изложението, и 

миграционните процеси с цел устройване на работа и постигане на по-добри 

икономически перспективи.

Към края на 2011 г. Област Русе е с най-голяма гъстота на населението на кв. км 

в СЦР -  83.4д/кв. км, която е значително по-висока от средната за страната (66.1 

д/кв.км). Към същия момент останалите области на територията на района имат 

гъстота, по-малка от средната за страната (между 46 и 66 д/кв.км). С най-голяма гъстота 

на населението се отличава Община Русе, като тук е съсредоточено малко над 70 % от 

населението в областта. Коментирайки показателя „Гъстота на населението” следва да 

се уточни, че броят на населението в края на всяка година от наблюдавания период се



претегля с територията, фиксирана към 31.12.2000 г., когато е изготвен последният 

Баланс на териториите, т.е. не са отразени административно -  териториалните промени 

в състава на територията на област Русе след края на 2000 година.

Броят на населените места в областта е общо 83, от които 9 града. В края на 2011 

г. делът на градското в общото население е 76.8%, като се наблюдава тенденция към 

нарастване броя на хората, живеещи в градовете, поради промяна в статута на отделни 

населени места в областта през последните години, а така също и поради по-добрите 

възможности за намиране на работа, за постигане на по-висок жизнен стандарт, по- 

добре изградената градска инфраструктура и др.

По отношение разпределението на населението по пол, в област Русе се 

наблюдава превес на жените, като картината е аналогична както за страната, така и за 

СЦР. Докато мъжете са повече от жените в младите възрастови групи, с нарастване на 

възрастта се увеличава броят и делът на жените в общото население, което е свързано 

със спецификата на общата и възрастовата смъртност при двата пола.

Възрастовата структура на населението е друг важен показател в демографския 

профил на Област Русе. Предмет на особено внимание са възрастовите групи между 15 

и 64 години, които формират икономически активното население на областта. 

Таблицата по-долу проследява общата възрастова структура в Област Русе.

Таблица 1.З.1.2. Възрастова структура на населението в Обл. Русе към 31.12.2011 г.

(Брой)

Възраст 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39
Брой 9 646 9 279 9 043 11 230 14 726 14 497 15 082 17 154
Възраст 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 +
Брой 16 704 15 849 16 233 17 684 18 268 15 919 32 435
Източник: ТСБ - Русе

Данните в таблицата илюстрират диспропорции във възрастовата структура на 

областта. Населението на възраст 60 и повече навършени години съставлява 28.5 %  от 

общото население, докато децата (0-14 години) са само 12.0 %, което дава основание за 

констатация относно застаряване на населението в област Русе. Този процес има 

сериозни негативни последици в различни аспекти на обществения живот и води до:

- Намаляване на икономически активното население в перспектива;

- Нарастване на публичните разходи поради увеличаване броя и дела на 

зависимите възрастни хора, респективно нуждата от средства за пенсионно и 

здравно осигуряване.



Необходими са спешни мерки за увеличаване на производителността на труда 

във всички сфери и икономически отрасли, за да се компенсира евентуалният дефицит 

на работна сила на пазара на труда.

Област Русе е типичен район с концентрация на етнически малцинства. По 

данни от последното преброяване на населението от 2011 г. делът на малцинствата в 

областта е 18.1% ( на база отговорилите на въпроса за принадлежност към определена 

етническа група), като остава по-висок от средния за страната (14.4%) и значително по- 

висок от средния за СЦР. Делът на етническите турци представлява 13.2%, като в 

сравнение с 2001 г. се наблюдава намаление с 0,8%. Делът на ромите е 4.0% и в 

сравнение с 2001 г. те са се увеличили с 0,4%.

По отношение на естествения прираст в Област Русе се запазва тенденцията към 

високи отрицателни стойности. Таблицата по-долу проследява демографските 

показатели на областта по отношение коефициентите на раждаемост, смъртност и 

естествен прираст на населението.

Таблица 1.3.1.3. Демографски показатели в Област Русе за периода 2006 -  2011 г.

(%0)

П оказат ели на 1000 душ и от  
средногодиш нот о население

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Раждаемост 8.4 8.4 8.7 9.2 8.8 7.9
-в градовете 9.0 9.1 9.4 9.8 9.3 8.2
-в селата 6.7 6.3 6.4 7.2 7.0 7.0
Смъртност 15.4 15.4 15.2 15.2 15.2 16.0
-в градовете 13.0 13.0 12.8 12.7 12.7 13.4
-в селата 22.5 22.5 22.8 22.8 23.2 24.8
Детска смъртност 4.2 5.6 6.4 5.7 10.1 9.7
Естествен прираст -7.0 -7.0 -6.5 -6.0 -6.4 -8.1
-в градовете -4.0 -3.9 -3.4 -2.9 -3.4 -5.2
-в селата -15.8 -16.2 -16.4 -15.6 -16.2 -17.8
Източник: ТСБ - Русе

Обобщените данни за коефициента на раждаемост в Област Русе в периода 

2006-2011 година показват, че най-високото ниво на раждаемост е достигнато през 

2009, като в следващите години се наблюдава постепенен спад, което насочва към 

заключение за отлив на младото население от региона към икономически по- 

проспериращи области или за планиране на по-малък брой деца в семейството, както и 

за отлагане създаването на потомство поради последствията от икономическата криза.



Смъртността оказва сериозно влияние върху демографските параметри на 

областта. През целия наблюдаван период тя е с подчертано високи нива в селата от 

областта, където е съсредоточено предимно възрастно население.

В очертаната демографска картина на Област Русе се проявяват няколко 

основни тенденции, които имат цялостно влияние върху състоянието и бъдещото 

развитие на социалния капитал в областта, а именно:

- Тенденция към съсредоточаване на населението в градовете на областта и 

обезлюдяване на селата както поради икономически причини, така и поради 

факта, че в селата живее предимно възрастно население, при което смъртността 

индикира високи нива;

- Тенденция към застаряване на населението в областта, което се отразява върху 

дела на икономически активното население;

- Отрицателен естествен прираст на населението;

Като цяло посочените тенденции не благоприятстват социално-икономическото 

развитие на областта. Макар че те са валидни и в национален мащаб, изискват сериозно 

внимание на областно ниво, както и мерки за противодействие и минимизиране на 

отрицателните последици от тяхното влияние и в перспектива.

1.3.2. П азар на труда в Област Русе

Глобалната икономическа криза, от която България не остана незасегната, има 

своите негативни последици върху цялостното социално-икономическо развитие на 

Област Русе. Кризисното състояние на всички сектори на икономиката, свитото 

потребление, неблагоприятният бизнес климат и редица други фактори от глобален, 

национален и регионален характер водят до негативни тенденции на областния пазар на 

труда, сред които освобождаване в големи размери на наета работна сила най-вече от 

страна на дребния и средния бизнес, липса на достатъчно работни места за работници и 

служители с висока квалификация, завръщане по родните места на хора с временна 

заетост в чужбина поради стагниралия пазар на труда и в останалите европейски страни 

и др.

Основен критерий за оценка на характеристиките на пазара на труда е 

равнището на безработица. То може да бъде коментирано и анализирано адекватно в 

контекста на цялостния преглед на показателите за икономическа активност на 

населението в областта. Таблицата по-долу предоставя данни за коефициентите на



икономическа активност спрямо общия брой на населението в областта за периода 2006

-  2011 г., както и за коефициентите на безработица за същия период.

Таблица 1.3.2.1 Средногодишни данни за икономически активното население в 

Област Русе (лица на 15 и повече навърш ени години)

Година Общо
брой

Работна сила - брой
Лица извън 
работната 
сила - брой

Коефициент на 
икономическа 

активност
%

Коефи
циент на 
заетост

%

Коефи
циент на 
безрабо

тица
%

Всичко Заети Безра
ботни

2006 224.5 118.1 100.0 18.1 106.4 52.6 44.6 15.3
2007 223.8 119.0 105.4 13.6 104.8 53.2 47.1 11.4
2008 222.3 115.8 106.2 9.6 106.5 52.1 47.8 8.3
2009 220.8 117.9 111.5 6.4 102.9 53.4 50.5 5.4
2010 218.9 112.4 104.8 7.6 106.5 51.3 47.9 6.8

2011* 206.4 105.3 93.1 12.2 101.1 51.0 45.1 11.6
* за 2011 година данните са ревизирани

Източник: ТСБ -  Русе

Както може да се проследи в посочените данни, икономически активното 

население в областта е около една втора от общия брой на населението. Това откроява 

една неблагоприятна демографска тенденция към „застаряване“ на работната сила в 

областта, като тази тенденция е устойчива за наблюдавания период. Коефициентът на 

заетост варира през наблюдавания период, но бележи спад през последните 3 години 

във връзка с последиците от икономическата криза. В таблица 1.3.2.3 са посочени 

сравнителни данни за коефициентите на безработица в областта, Северен централен 

район и страната, които не изтъкват значими разлики, но все пак нарасналият процент 

на безработица в Област Русе през 2011 г. в сравнение с предходните години е повод за 

тревога и набелязване на активни мерки на пазара на труда.

С цел идентифициране на проблемните зони в сферата на трудовия пазар е 

необходимо да бъде проследена динамиката в равнището на безработица в общините от 

област Русе в съпоставка със средните коефициенти на безработица в страната за 

наблюдавания период, което е направено в таблицата по-долу:

Таблица 1.З.2.2. Динамика в равнището на безработица в общините на Област 

Русе за периода 2007-2011 г.

(% )
Година За За Област Борово Бяла Ветово Две Иваново Русе Сливо Ценово

страната Русе могили поле



2007 7.8 7.5 15.6 11.4 27.5 14.1 11.8 3.9 15.5 16.6
2008 6.3 5.8 12.9 8.7 19.0 11.2 8.2 3.3 10.8 13.3
2009 7.6 7.4 14.4 10.0 20.9 12.4 7.7 5.1 12.0 12.5
2010 9.5 9.3 16.5 11.8 24.2 14.5 10.2 6.9 15.0 15.2
2011 10.1 9.7 25.5 16.9 34.8 19.8 13.7 6.5 19.3 22.6

Източник: Агенция по заетостта

Наблюдението върху равнището на безработица като основен индикатор на 

пазара на труда илюстрира трайна тенденция към високи нива на безработица в по- 

малките общини, която е резултат от следните икономически и социални особености:

•  Доминиране на аграрния сектор в икономическия профил на областта. Това е 

свързано със сезонен характер на заетостта в сектора поради спецификата на сезонно 

изпълняваните дейности в сферата на земеделието и растениевъдството. Освен това 

основният дял от обработваемата земеделска земя е предназначен за отглеждане на 

технически култури. Те предполагат висока степен на механизация на труда, което води 

до ангажиране на по-малък брой работници на територията на тези общини, главно в 

сферата на обслужване на селскостопанската техника.

• Пренебрежимо малък относителен дял на инвестициите за разкриване на 

нови и/или разширяване на съществуващите производства на територията на тези 

общини. Това ограничава във висока степен достъпа до работни места в индустриалния 

сектор и задълбочава тенденцията за предлагане на работа главно в сферата на 

търговията и услугите.

• Неблагоприятна възрастова структура на трудоспособното население в тези 

общини поради миграция на младежите към по-урбанизираните населени места, където 

се предлагат съответно и повече възможности за работа. Възрастовите ограничения, 

поставяни от някои работодатели, пораждат сериозни проблеми за населението особено 

в предпенсионна възраст. Тези тенденции водят до трайни промени в структурата на 

безработицата на територията на тези общини.

• Негативни демографски тенденции на територията на малките общини, 

които водят до обезлюдяването им и до лишаване от перспективи за развитие.

• Неблагоприятна образователно-квалификационна структура на 

икономически активното население от малките общини, стесняваща кръга от позиции, 

за които могат да се кандидатират безработните лица.



• Свиване на потреблението на територията на малките общини поради ниски 

нива на доходите. Това, от своя страна, рефлектира неблагоприятно върху секторите на 

търговията и услугите и задържа тяхното развитие.

На фона на приведената неблагоприятна динамика в равнището на 

безработица в малките общини на Област Русе, средните коефициенти на безработица 

за областта за същия период са по-ниски в сравнение с тези за Северен централен район 

и без драстични разлики в сравнение с данните за страната, както е илюстрирано в 

таблицата по-долу:

Таблица 1.3.2.3. Сравнителни данни за равнището на безработица в Р България, 

СЦР и Област Русе

(%)

Статистически

район

2008 2009 2010 2011

Р България 5.6 6.8 10.2 11.3

СЦР 8.5 8.4 11.5 12.8

Област Русе 8.3 5.4 6.8 11.6

Забележка: Данните са основани на Наблюдение на работната сила 

Източник: НСИ

Посочените данни в сравнителен план показват, че равнището на безработицата 

на територията на Област Русе бележи обща тенденция към намаление, с изключение 

на 2011 г., когато това равнище е повлияно от по-неблагоприятната конюнктура за 

страната като цяло. Независимо от индикациите за снижаване на диспропорциите на 

областно ниво, остава тревожната тенденция за трайно високи равнища на 

безработицата в някои от общините на областта, като Ветово, Борово, Ценово и др., 

където е необходима целенасочена подкрепа за решаване на този проблем.

От съществено значение за оценката на областния пазар на труда е структурата 

на безработицата. Регистрираната безработица в трите Дирекции „Бюро по труда” - 

Русе, Ветово и Бяла през периода 2006 г. -  2011 г., според данните от 

административната статистика на Агенцията по заетостта, дава основание за 

открояване на следните структурни характеристики:

• Н амаляване на безработните без квалиф икация и специалност в 

относителния дял на общо регистрираните -  51.9% през 2011 г. при 59.8% 

през 2006 г. или спад със 7.9 процентни пункта, като тенденцията е аналогична



за страната, но в Област Русе през 2011 г. делът на безработните без 

специалност е с 5.2 процентни пункта по-нисък от средния за страната.

• Н ам аляване на безработните с основно и по-ниско образование в 

относителния дял на общо регистрираните - 44.7% през 2011 г. при 57.5% 

през 2006 г., като намалението е с 12.8 процентни пункта. Тенденцията за 

страната е същата, като темпът на снижаване на безработните с основно и по- 

ниско образование в Област Русе изпреварва средния за страната. В същото 

време, обаче, се увеличава делът на безработните с по-висок образователен ценз.

• Доминиращ дял на регистрираната безработица при лицата от женски пол 

на територията на областта - 52,7 % през 2011 г. при 54,7 % средно за страната.

• Задълбочаване на негативните тенденции в регистрираната безработица 

при лицата над 50 години, които са с най-голям брой сред останалите 

възрастови групи. Техният относителен дял се увеличава от 35.7% през 2006 г. 

на 43.1% през 2011 г. Тенденцията за страната през периода е аналогична, но 

през 2011 г. в Област Русе делът на безработните над 50 години е по-висок със 

7.0 процентни пункта спрямо средния за страната.

• Н амаляване на относителния дял на безработните младежи до 29 години с 

6.2 процентни пункта -  от 20.2% за 2006 г. на 16.0% през 2011 г., най-вече в 

резултат от демографски и миграционни процеси, като тенденцията за страната 

през периода е същата. Макар че през последната година на периода се 

наблюдава ръст от 0.9 процентни пункта в дела на безработните до 29 години 

спрямо предходната 2010 г., този дял е с 3.1 процентни пункта по-нисък от 

средния за страната.

• Съществено нам аляване на относителния дял на продължително 

безработните лица с престой в бюрата по труда над една година -  от 51.7% 

през 2006 г. на 31.2% през 2011 г., или спадът е с 20.5 процентни 

пункта.Тенденцията за страната през периода е същата, като през 2011 г. делът 

им в Област Русе е с 4.3 по-нисък от средния за страната.

Регистрираните тенденции в структурата на безработицата на територията на 

Област Русе дават основание за някои заключения по отношение на областния пазар на 

труда, а именно:

• Предлагането на труд се осъществява в рамките на по-благоприятни 

образователно-квалификационни параметри, което отговаря на нарастващите 

изисквания на работодателите в Област Русе. Вероятна причина за това е



положителният ефект от мерките за насърчаване на заетостта чрез обучение, 

квалификация и преквалификация на територията на областта.

• Ръстът на регистрираните безработни със средно и висше образование, като 

резултат от икономическата стагнация, налага преориентация на политиките за 

заетост към тези целеви групи, тъй като те са най-перспективни с оглед на едно 

предстоящо съживяване на пазара на труда след излизане от икономическата 

криза.

• Доминирането на безработица сред лицата от женски пол на територията на 

областта е тревожна тенденция, която би могло да бъде ограничена чрез 

приоритетно развитие на подходящи икономически дейности, напр. в сферата на 

социалните услуги, а също и чрез предлагането на целеви програми за обучение 

и квалификация на безработни жени.

• Особено неблагоприятна е тенденцията на запазващ се висок ръст на 

безработица сред лица над 50 години. При тях перспективите за устройване на 

работа са най-несигурни с оглед на възрастовите ограничения, налагани от 

някои работодатели. Голяма част от представителите на тази група безработни 

са хора с опит и изградени трудови навици, както и с желание за икономическа 

активност. Тук е необходимо да продължи действието на програми за 

насърчаване на заетостта сред тази група, като същевременно се създават 

възможности и за разгръщане на стопанска инициатива чрез проектно 

финансиране.

• Общият спад на безработните младежи до 29 години за периода вероятно 

прикрива друга тревожна тенденция за областта, а именно миграция към по- 

големи населени места или извън страната. Тази група би трябвало да е обект на 

най-целенасочени действия за решаване на проблемите със заетостта, тъй като 

тук попадат перспективни млади хора, най-често с висока квалификация, които 

са демотивирани от липсата на възможности за реализация и по този начин 

областта се лишава от един бъдещ потенциал за своето икономическо развитие. 

Наблюдаваният период 2006 -  2011 г. се характеризира с изменение в

структурата на съотношението между обявените свободни работни места на първичния 

пазар на труда3 в трите дирекции “Бюро по труда” в Област Русе и устроените на 

работа. Това се илюстрира от графиката по-долу.

3първичен  п азар  н а  труда -  ф орм иран  от търсенето и предлагането н а  работна сила в  реалн ата  иконом ика



Фиг. 1.З.2.1. Динамика на съотношението „обявени работни места -  наети на 

работа“ в трите Бю ра по труда на територията на Област Русе

(брой)

Б р о й

обявен и  свободн и  раб о тн и  м е с т а  н а  п ъ р в и ч ен  п а з а р  н а  т р у д а  
_________у строен и  н а  работа  н а  п ъ р в и ч ен  п а з а р  н а  т р у п а_______________________________

Източник: Агенция по заетостта

Цифровото изражение на кривата на предложените работни места демонстрира 

техния спад през периода -  от 5377 обявени свободни работни места през 2006 г. 

техният брой достига 4561 през 2011 г., като намалението е с 816 места или 15,2 %. 

Известно съживяване на търсенето на труд е наблюдавано през 2010 г., когато е 

отбелязан ръст от 9,9 %. В същото време кривата на заетите работни места демонстрира 

сравнително ниски стойности, което се отразява негативно и върху коефициентите на 

безработица в областта. Подобни на посочените тенденции са валидни и за страната 

като цяло.

По данни на трите бюра по труда на територията на Област Русе се 

идентифицират следните специфики в търсенето на труд: доминиране на обявените 

работни места без изискване за специалност спрямо този за работнически професии и 

специалисти; запазване на най-големия относителен дял на заявените работни места без 

изискване за образование или с нисък образователен ценз; съответствие на обявените 

работни места за специалисти на структурата на областната икономика; преобладаващо 

търсене на професии като шивачки, гладачки, водачи на селскостопанска техника, 

полевъди, продавач-консултанти, оператори в производство, учители, касиери, 

сервитьори, заварчици, изготвители на корабни тръбни инсталации, работници в 

машиностроенето и строителството, общи работници и др.

Ако трябва да се потърсят причините за спада в предлагането на работни места, 

биха могли да бъдат посочени следните:



• Недостатъчен брой инвестиционни проекти и ниска икономическа активност, 

особено в по-малките общини и населени места, поради изтъкнатия по-горе сезонен 

характер на пазарното търсене на работна сила и ограничени възможности за нейното 

наемане поради липса на подходящи условия за бизнес и предприемачество.

• Стартиралите нови производства в по-малките населени места са предимно 

на еднолични търговци и земеделски производители, които се ограничават до 

самонаемане или осигуряват заетост главно на членове от семейството.

• Поддържане в част от стопанските субекти на достигната оптимална заетост, 

като от края на 2008 г. във връзка с глобалната финансово-икономическа криза се 

наблюдава тенденция за заетост под оптималния праг, изразяващо се в намалено 

търсене на работна сила и освобождаване на нает персонал.

• Професионално-квалификационният профил на регистрираните безработни в 

бюрата по труда не удовлетворява нарастващите потребности и изисквания на бизнеса 

за интердисциплинарни умения и качества на наемания персонал.

• Нарасналите възможности на работодателите, предимно от град Русе, за 

ползване на разнообразни източници за търсене на труд чрез online борси, печатни и 

електронни медии и др., а също така и вносът на работна ръка от други страни, особено 

през 2007 и 2008 г., ограничават ролята на Бюрата по труда като основни посредници 

на пазара на труда.

• Запазване на високия дял на разкритите субсидирани работни места по пътя 

на проектното финансиране, като по този начин се ограничава търсенето на първичния 

трудов пазар.

Наблюдаваната променливост в броя на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в Област Русе през годините е пряко отражение на икономическата 

ситуация през съответната година. Таблицата по-долу представя структурата на 

търсенето на труд в Област Русе по икономически сектори.

Таблица 1.З.2.4. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

(Среден годиш ен брой)

О бласт Русе 2006 2007 2008 2009 2010
Общо 77 513 80 397 82 730 77 174 70 957
По икономически сектори
Аграрен 3573 3 344 3 688 3 471 3 363
Индустрия 35 265 38 120 37 407 33 751 29 415



Услуги 38 675 38 933 41 635 39 952 38 179
в т.ч. Частен сектор 57 185 61 914 65 134 59 960 55 242
По икономически сектори
Аграрен 3 231 3 011 3 284 3 066 3 008
Индустрия 32 311 35 368 36 361 32 770 28 486
Услуги 21 643 23 535 25 489 24 124 23 748

Източник: ТСБ -  Русе

Структурата на търсенето на труд на първичния трудов пазар чрез бюрата по 

труда в Област Русе се определя от отрасловите характеристики на областната 

икономика. В структурно отношение в областта през 2006 г. преобладава заетостта на 

населението в добивната, преработващата промишленост, производството и 

разпределението на електрическа и топло енергия и газообразни горива; доставяне на 

води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване (31 231 наети), 

следвана от икономическите дейности „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ (10 628 наети) и „Транспорт, складиране и пощи; създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7 686 

заети). Като цяло, обаче, с изключение на търговския бранш, в останалите 

горепосочени дейности през 2010 г. се наблюдава намаление в броя на наетите лица в 

сравнение с 2006 г., което се дължи на последиците от икономическата криза и на 

промяната в икономическия профил на областта, характеризираща се с намаляващ 

относителен дял на индустриалния сектор. Последната тенденция е валидна и за 

страната. През разглеждания период (2006 -  2010 г.) равнището на заетостта в селско 

стопанство е сравнително устойчиво. Минимално увеличение на броя на заетите се 

наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети“, Хотелиерство и ресторантьорство и „Култура, спорт и развлечения; 

други дейности“, а в останалите дейности тенденцията, макар и с известни колебания, е 

към намаление, като то е най-голямо в сферата на образованието, вероятно като 

последица от демографския проблем в областта, както и от преструктурирането на 

образователната мрежа.

Определящ фактор за социално-икономическа устойчивост и развитие на 

заетостта в област Русе има частният сектор, в който през периода 2008 - 2010 работят 

78 - 79% от заетите лица в областта, като с най-голям дял са заетите в отрасъл 

Индустрия.

Основен извод, който се налага, е, че и в обозримо бъдеще областният трудов 

пазар ще бъде доминиран от генериране на заетост в индустриалния сектор, но все по- 

определяща роля ще играе секторът на услугите, като ще се запази водещата позиция



на работодателите в трудово-пазарните отношения поради нарастващото предлагане на 

работна сила.

В таблицата по-долу е представено равнището на средната годишна заплата по 

общини в Област Русе.

Таблица 1.З.2.5. Средна годишна работна заплата по общини в Област Русе

(Лева)
Година 2006 2007 2008 2009 2010

Област Русе - общо 3 628 4 326 5 465 6 112 6 354
Борово 3 234 4 056 4 867 5 455 5 917
Бяла 3 332 3 957 4 934 5 236 5 585
Ветово 3 840 4 772 5 636 6 019 6 982
Две могили 3 202 3 870 4 742 5 119 5 431
Иваново 4 118 4 860 5 289 5 774 5 913
Русе 3 664 4 350 5 537 6 225 6 428
Сливо поле 3 160 3 946 4 973 5 548 5 944
Ценово 2 977 3 561 4 193 4 838 5 114

Източник: ТСБ -  Русе

В Област Русе се открояват значителни различия по отношение на средната 

годишна работна заплата през наблюдавания период за отделните общини. През 2008 г. 

на първо място по размер на средната брутна заплата е Община Ветово (5 636 лв.) -  по- 

висока от средната заплата за областта, следвана от Община Русе (5 537 лв.) и Община 

Иваново (5 289 лв.). През 2010 г. с най-високи заплати отново са наетите в Община 

Ветово (6 982 лв.) и община Русе (6 428 лв.), а всички останали общини са под средната 

за областта работна заплата.

По икономически дейности най-високи са заплатите във„Финансови и 

застрахователни дейности“ от 6971 лв. през 2006 г., през 11 823 лв. за 2008 г. до 0 587 

за 2010 при 11 823 лв. за 2008 г.. Следват ги тези в Държавно управление, държавно 

обществено осигуряване, които нарастват от 8 060 лв. за 2008 г. до 9179 през 2010 г. 

През 2010 г. най-ниски са заплатите на заетите в икономически дейности Хотелиерство 

и ресторантьорство -  3 649 лв. и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети -  4 

892 лв., много близко до които са в икономически дейности Култура, спорт, 

развлечения, други дейности (5 103 лв.) и Операции с недвижими имоти; 

професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни 

дейности (5 107 лв.).



Като цяло средната работна заплата за Област Русе изостава от средната за 

страната и това може да се проследи в таблицата по-долу:

Таблица 1.З.2.6. Средна месечна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение

(в лева)

2006 2007 2008 2009 2010
Р България 360 431 545 609 648
Област Русе 302 360 455 509 530
Източник: МТСП

Както се вижда от динамиката на работната заплата в Област Русе през 

наблюдавания период, нейната стойност е значително по-ниска от средната за страната, 

като негативната тенденция се задълбочава към края на периода. Този факт е 

изключително тревожен и е една от най-сериозните причини за миграция на 

квалифицирани млади хора към други региони на страната и чужбина.

На областния пазар на труда отчетливо се открояват няколко уязвими групи 

безработни, които се нуждаят от целенасочена подкрепа. Това са споменатите по-горе 

лица без квалификация или с недостатъчна такава, безработните в предпенсионна 

възраст, продължително безработните, безработните младежи до 29-годишна възраст, 

безработните в неравностойно положение и обособилата се в последните години група 

на безработните лица с висока квалификация.

Преодоляването на диспропорциите и насърчаването на социалното включване и 

интеграцията на безработните от посочените уязвими групи изисква предприемането на 

мерки и действия в рамките на активната политика по заетостта. В Област Русе се 

оценява изключителната важност на подобни мерки, като свидетелство за това е 

прилагането на широк и динамично адаптиращ се инструментариум в областната 

политика по заетостта. За периода 2006 -  2011 г. на територията на областта се 

реализират общо 23 национални програми и проекти, вкл. 5 нови и 29 насърчителни 

мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). 

Фигурата по-долу представя динамиката в броя на устроените на работа безработни 

лица по национални програми и мерки за заетост за периода 2005 -  2011 г.



Фиг. 1.3.2.2, Динамика в броя на устроените на работа безработни лица по 

национални програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта и директни схеми от ОПРЧР

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
м е р к и  за  з а е т о с т  и  о б уч ен и е ■ п рограм и  з а  з а е т о с т  и  обуч ен и е
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Източник: Агенция по заетостта

Както се вижда от диаграмата, най-голям ръст на наетите лица чрез 

изпълнението на активни мерки по заетост се наблюдава по схемите на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), които насърчават инициативата 

на работодателите да кандидатстват за финансиране на проекти във връзка с 

организирането на обучения за наетия персонал или за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд.

Ключова за ръста на положителните развития в активните мерки за заетост е

2009 г., когато дейността по професионалното обучение на възрастни почти изцяло е 

ориентирана към ползване на финансовия инструментариум на Европейския социален 

фонд. През последните три години се доказва ефективността на регламентирания с 

ПМС 251/2009 г. ваучерен механизъм за финансиране на обучения за възрастни лица. 

Чрез него по част от схемите от ОПРЧР, напр. „Аз мога“, „Аз мога повече“ и др., 

безработни и заети лица се включат в обучение за придобиване и/или повишаване на 

професионалната квалификация и придобиване на ключови компетентности, като по 

този начин постигат по-добра и по-бърза трудова реализация или кариерно развитие.

Анализът на данните от пазара на труда в Област Русе и прилаганата активна 

политика за заетост през периода позволява да се направят следните общи изводи:

• Политиката по заетостта играе балансираща и стабилизираща роля през 

разглежданите години. Тя реализира инструменти за неутрализиране на 

неблагоприятните икономически показатели на средата, особено в



неурбанизираните райони, и подобрява общите параметри на пазара на труда 

в областта.

• Осъществените от 2009 г. насам антикризисни правителствени програми и 

мерки, приоритетно насочени към съкратени или заети при непълно работно 

време лица, вследствие на свиването или прекратяването на определени 

производства и услуги, допринасят за стимулиране на заетостта и 

ограничаване темпа на нарастване на безработицата в Област Русе.

• Положителен факт, който се регистрира през наблюдавания период, е 

повишената активност и инициатива на местните субекти на политиката по 

заетостта, което води до по-добра реализация на възможностите, чрез 

инструментариума на националната политика, за привличане на 

допълнителен ресурс от програми и проекти на ЕС за целите на регионалната 

политика по заетостта.

• Въпреки отчетените положителни развития, е необходимо с ускорени 

темпове да продължи реализацията на мерки, насочени към най-уязвимите 

групи на пазара на труда с цел тяхното социално включване и интеграция. 

Експертното проучване показва, че, за да се подобри ефектът от политиките 

за заетост, е необходимо да се облекчат режимите за кандидатстване с 

проектни предложения от страна на работодателите, да се опрости системата 

за месечни отчети и финансиране на субсидираните работни места, 

включително чрез освобождаване на работодателите от тези ангажименти, 

превеждане на средствата директно на наетите лица и др.

1.3.3. Образование

Равнището на социалния капитал в Област Русе е обвързано в много голяма 

степен с резултатите от развитието на образователната сфера. В областта традиционно 

се обръща сериозно внимание на всички степени и форми на образование, тъй като се 

осъзнава неговата роля при подготовката и изграждането на човешкия потенциал. Тази 

роля е още по-подчертана в контекста на Стратегията Европа 2020 за интелигентен, 

приобщаващ и устойчив растеж, която извежда на преден план императива за 

повишаване на образователно-квалификационния статус на младите хора в Европа и за 

широкото участие на хора от всички възрасти в учене през целия живот.



В таблицата по-долу е представен образователният статус на населението от 

област Русе към 01.02.2011 г., както за областта като цяло, така и по отделните общини 

в нея.

Таблица 1.3.3.1. Население на 7 и повече навърш ени години по степен на 

завърш ено образование и общини

(брой)
Общини Общо Висше Средно Основно Начално Незавърш.

начално
Никога
не
посещ.
у-ще

Дете (до 7 
год. вкл.), 
което още 
не посещ. 
у-ще

Област
Русе

221 721 39 469 100 487 55 599 15 380 9 048 1 362 376

Борово 5 821 272 1 718 2 541 921 286 68 15
Бяла 12 668 1 571 5 046 3 773 1 458 672 126 22
Ветово 11 656 604 3 518 4 570 1 939 765 246 14
Две
могили

8 952 628 3 092 3 306 1 280 477 158 11

Иваново 9 075 668 3 393 3 644 935 345 73 17
Русе 157 617 34 932 78 567 30862 6 755 5751 469 281
Сливо
поле

10 225 473 3 226 4 494 1 303 552 166 11

Ценово 5 707 321 1 927 2 409 789 200 56 5
Източник: ТСБ-Русе

От данните е видно, че населението в Област Русе е със сравнително добър 

образователен статус. Доминиращ е броят на хората със средно образование -  45,3 % от 

общия брой на населението в областта на 7 и повече навършени години. Сравнително 

висок е процентът на завършилите висше образование -  17,8 %. Никога не 

посещавалите училище съставляват 0,6 % от общото население на областта. 

Необхванатите от системата на образование деца в училищна възраст са малък брой -  

0,2 %, което е индикатор за ефективно администриране на образователната система в 

областта.

Анализът на развитието на образованието в областта дава основание за 

заключения относно всички негови форми и степени.

В системата на предучилищното образование в Област Русе броят на децата от 

3 до 6 години запазва относително устойчиви равнища през периода 2008-2012 година, 

като само през 2011/2012 г. се наблюдава намаление, но трябва да се отбележи фактът, 

че броят на детските градини е съкратен два пъти -  от 71 на 34, което е свързано със 

структурни промени в мрежата (създаване на обединени детски заведения в общинския 

център и филиали в малките населени места). Намаляването на броя на детските 

заведения, а оттам и на общия брой места в тях е неблагоприятно обстоятелство на 

фона на прогнозите за увеличаване броя на децата в областта и респективно на



потребностите от настаняването им в детска градина. Това налага необходимост от 

разкриване на нови заведения за предучилищна подготовка в областта, което се 

подкрепя и от промяната на нормативната база и въвеждането на задължително 

предучилищно образование.

Системата на основното и средното образование в Област Русе се 

характеризира с разнообразие от институции, призвани да покрият целия спектър от 

интереси на подрастващите и да подпомогнат тяхната професионална ориентация и 

бъдещо кариерно развитие. Таблицата по-долу е информативна за видовете училища в 

областта, както и за броя на учениците в тях и на педагогическия персонал, ангажиран с 

обучението.

Таблица 1.3.3.2. С труктура на образователните институции в Област Русе

Училище 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
НУ, ОУ, СОУ, профилирани 
гимназии, частни училища 70 63 56 56 58

Спортни училища 1 1 1 1 1
Специални училища 2 2 2 2 2
По изкуствата 1 1 1 1 1
Професионални гимназии 16 15 15 15 15
Общ брой педагогически персонал

2 506 2 244 1 982 1 977 1 926

Общ брой ученици 26 465 24 968 23 366 22 818 22 131
Общ брой паралелки 1 270 1 152 1 110 1 044 1 013
Източник:РИО -  Русе, 2012 г.

Както се вижда от приведените данни, през петте наблюдавани учебни години от 

периода е регистрирано значително намаляване на броя на масовите училища в 

областта в резултат от закриване на учебни заведения в малките общини, където са 

прекратили дейността си 12 училища. Тази тенденция се дължи на намаляване на 

общия брой на учениците от 7 до 18 години с 19 % за периода и съответно намаляване 

броя на паралелките (с около 250) или невъзможност да бъдат формирани такива в 

някои общини. Най-голямо е намалението на учениците в общообразователните 

училища в областта -  от 20854 през първата година на наблюдавания период на 11063 

през последната година, като подобна тенденция е регистрирана и за професионалните 

гимназии -  от 7 536 броят на учениците намалява на 4 619 през последната година от 

наблюдавания период. Причините за това са главно демографски и произтичат от по- 

слабата раждаемост в областта, запазила се като устойчива тенденция в областния



демографски профил. Освен това като други възможни причини могат да се посочат: 

миграцията на населението от по-малките общини към по-големи такива (особено 

извън територията на областта), напускане на образователната система по финансови 

причини или емиграция в други държави с цел търсене на работа.

Намаляването на общия брой на учениците в областта води до значително 

намаляване на броя на педагогическия персонал в училищата -  с 30% за наблюдавания 

период. Тази негативна тенденция, регистрирана в данните от горната таблица, беше 

откроена и в раздела за пазара на труда в Област Русе. Минимизирането на 

отрицателните последици от тези обективни процеси в образователната сфера се търси 

чрез преструктуриране на системата на основно и средно образование, както и чрез 

окрупняване на образователни институции.

През наблюдавания период на общините е предоставена пълна самостоятелност 

за определянето на приоритетите в образователната инфраструктура (предимно детски 

градини и основни училища). Подобна по-голяма самостоятелност е гарантирана и за 

училищата чрез въвеждането на делегирани бюджети и на единни критерии за 

издръжка на ученик. От своя страна държавата също подпомага процесите на 

преструктуриране чрез предоставяне на допълнителни средства за обособените 

средищни училища и осигуряването на т.нар. „Училищни автобуси” за превоз на 

учениците от населените места със закрити училища до най-близкото населено място с 

действащо училище.

Въпреки тези мерки в положителна посока, в образователната структура на 

Област Русе се регистрират диспропорции по отношение на разпределението на 

училищата по общини, като се наблюдава тяхната концентрация в областния и 

общинските центрове по обясними причини -  напр. децата в малките общини или 

кметства, отстоящи на 20-30 км от областния център, предпочитат да учат в град Русе. 

Това може да се отчете като негативна тенденция, тъй като от една страна задълбочава 

кризата в образователната система, а от друга задържа социално-икономическо 

развитие на малките общини и се отразява неблагоприятно върху ръста на икономиката 

в областта като цяло.

В системата на основното и средното образование в област Русе се открояват и 

следните други характеристики:

- Търсене на съответствие между характера на предлаганите специалности и 

потребностите на пазара на труда.



- Засилен интерес към вечерната и задочната форма на обучение, организирана от 

професионалните гимназии, във връзка с осъзнатата потребност от страна на 

гражданите да повишат образователно-квалификационния си статус с цел 

реализация на пазара на труда.

- Засилена подкрепа за подрастващите със специални образователни потребности, 

изразяваща се в по-голяма отвореност на помощните училища в областта (в град 

Русе и село Брестовица, община Борово) към деца със средна и по-тежка степен 

на увреждане, вкл. към деца с множество увреждания.

- Намаляване броя на децата, отглеждани в социални институции в съответствие с 

националната политика за деинституционализация и „стесняване на входа” на 

тези институции.

- Значително намаляване на броя на отпадащите или непосещаващи училище 

ученици за наблюдавания петгодишен период. Въпреки това проблемът запазва 

своята острота и значимост при децата от малцинствените общности, предимно 

ромската общност.

На фона на тези положителни тенденции обаче, съществуват и редица проблеми 

в образователната сфера на областно ниво, които могат да се обобщят, както 

следва:

- Задълбочаваща се тенденция към ниски равнища на образование и 

квалификация сред представителите на етническите малцинства, което 

ограничава техните възможности за постоянна заетост и ги причислява трайно в 

групата на продължително безработните лица и в групата на бедните.

- Продължаващо разминаване между предлаганата и търсената квалификация в 

групата на младежите със завършено средно общо образование, лицата с 

основно и по-ниско образование и без квалификация, в групата на лицата със 

завършено образование и професионална квалификация, но без трудов опит, в 

групата на продължително безработните лица и в групата на продължително 

безработните лица с по-висока възраст, като при последните се наблюдава 

процес на деквалификация. Положителен ефект при тези групи оказват 

организираните от Бюрото по труда курсове за квалификация и 

преквалификация и реализираните проекти по ОП „Човешки ресурси”, но се 

налага разработването на стратегия и конкретни програми за учене през целия 

живот.



- Недостатъчно взаимодействие между образователните структури и бизнеса в 

областта, което се изразява в малък брой на предлаганите места за стаж и 

практика. В това отношение е необходима по-активна позиция на бизнес 

организациите чрез идентифициране от тяхна страна на критерии за образование 

и квалификация, свързани с успешна професионална реализация на 

подрастващите.

- Недостатъчно развитие на частния сектор в образованието, който може да бъде 

особено полезен в сферата на предучилищната подготовка. Необходимо е по- 

голямо предлагане на услуги за целодневно отглеждане и почасово занимание на 

деца, както и подкрепа от страна на общините за разкриването на подобни 

услуги.

- Концентриране на звената за извънучилищна подготовка (центрове за 

ученическо творчество, спортни школи) в областния център, което ограничава 

възможностите за извънучилищни занимания в малките общини.

- Остаряла и амортизирана база на средношколските общежития, което води до 

намаляване броя на желаещите да бъдат настанени в тях и ограничаване на 

възможностите за подпомагане на семействата с по-нисък социален статус.

За разлика от натрупаните сериозни проблеми в сферата на основното и 

средното образование в област Русе, системата на висшето образование бележи 

успехи, благодарение на високата резултатност, постигана от държавното висше 

училище Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Основна стратегическа цел на Русенския университет е развитието и 

утвърждаването му като значима регионална, национална и международна 

образователна и научноизследователска институция, както и превръщането му в 

неразделна част от европейското образователно и научноизследователско 

пространство. За реализирането на тази цел са дефинирани следните основни 

приоритети: подготовка на студентите за работа в условията на висока конкурентност 

на трудовия пазар и разширяване на обхвата на обучението; развитие на 

вътрешноуниверситетската система за управление на качеството на образованието; 

развитие на кадровия и изследователски потенциал; реализиране на комплекс от 

дейности по европейска интеграция и международно сътрудничество, изграждане на 

високоорганизирана университетска система, гъвкава спрямо външните условия и с 

модерна материално-техническа и информационна база.



След изтичане на шестгодишния период от предходната акредитация на 

Русенския университет с най-високата “много добра” оценка, на 7 юни 2012 г. 

университетът получава акредитация за нов шестгодишен период до 2018 г., като от 

Националната агенция за оценяване и акредитация му е присъдена изключително 

високата оценка 9.28 и му е определен образователен капацитет от 15 000 студенти.

Русенският университет “Ангел Кънчев” обучава в три от четирите основни 

области на науката (по смисъла на чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗВО). В него се предлага висше 

образование по 20 акредитирани професионални направления за образователно- 

квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и се провежда обучение по 43 

докторски програми.

В университета функционират 8 факултета и 2 филиала. По брой на обучаваните 

студенти Русенският университет се нарежда сред десетте най-големи висши училища 

в България, като около 70 % от приеманите студенти са от Североизточния регион на 

страната - областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. Таблицата по-долу 

представя броя на обучаваните студенти в Русенския университет през петте години на 

наблюдавания период.

Таблица 1.3.3.3. Обучавани студенти в Русенски университет “Ангел К ънчев”

(Брой)

Година 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Брой

студенти 8 281 8 223 8 921 9 369 9 447
Източник: Русенски университет

Както се вижда от данните, през петгодишния период е налице устойчива 

тенденция към увеличаване броя на обучаваните студенти, което от една страна е 

свидетелство за високия интерес и осъзнатата потребност на младите хора в Област 

Русе от придобиване на висше образование и квалификация, а от друга -  за 

авторитетната позиция, която заема Русенският университет в системата на висшето 

образование в България.

През периода се наблюдават устойчиви равнища на броя обучавани 

чуждестранни студенти -  около 500 годишно, като преобладават студентите от Турция, 

Молдова, Украйна и др. Университетът е осигурил необходимите предпоставки за 

привличане на чуждестранни студенти, като предлага 2 бакалавърски и 2 магистърски 

програми изцяло на английски език и планира разкриването на други специалности на 

чужд език.



Основна структура на университета, в която се предлага магистърско обучение 

на английски език, е Българо-румънският интеруниверситетски Европа център (БРИЕ), 

с чието разкриване през 2001 г. Русенският университет изпълнява своята мисия да 

развива прилежащия трансграничен регион. Със своята широка мрежа от 

международни контакти с румънски и германски университети, както и с успешно 

изпълняваните образователни и изследователски трансгранични проекти, БРИЕ е важен 

фактор за утвърждаването на международния престиж на Русенския университет.

Обучението на докторанти също е много важна част от образователната дейност 

на Русенския университет, тъй като те са изключително ценен потенциал за 

осигуряване на академична приемственост и за повишаване иновационния капацитет на 

българския бизнес. В таблицата по-долу е представен броят на обучаваните докторанти 

за изминалия петгодишен период.

Таблица 1.3.3.4. Обучавани докторанти в Русенски университет “Ангел К ънчев”

(Брой)

Година 2007 2008 2009 2010 2011
Брой

докторанти 156 130 111 151 163
Източник: Русенски университет

Трябва да се отбележи, че обучението в докторантура привлича интереса на все 

по-голям брой млади хора и то не само от Област Русе, което е положителна индикация 

за равнището на социалния капитал и в бъдеще. С това Русенският университет 

отговаря на заложените приоритети в Стратегията Европа 2020 за интелигентен и 

устойчив растеж и гарантира ресурсно осигуряване с иновативен потенциал за всички 

сфери на областната икономика.

Паралелно с това Русенският университет осигурява възможности за 

непрекъснато усъвършенстване на академичната общност чрез трансфер на европейски 

опит в образованието и изследванията. Университетът е един от лидерите в България 

по брой осъществени студентски и преподавателски мобилности в рамките на програма 

Еразъм, като е сключил над 190 двустранни споразумения за обмен с университети от 

всички страни-членки на Европейския съюз, както и с други страни, имащи право на 

участие в програмата. За наблюдавания петгодишен период общият брой на 

студентските мобилности за обучение и практика в европейски университети и бизнес 

организации е 389, а на преподавателските мобилности с цел изнасяне на лекции и 

обучение - 277. Непрекъснато нараства и броят на чуждестранните студенти, които 

провеждат периоди на обучение в Русенския университет по програма Еразъм, както и



броят на чуждестранните преподавателски мобилности. За петгодишния период в 

Русенския университет мобилност са провели 60 студенти и 89 преподаватели от 

европейски университети. Програма Еразъм играе изключително благоприятна роля за 

разширяване на мрежата от международни партньорства на университета и в същото 

време подпомага кариерното развитие на студентите и преподавателите.

В съответствие с чл.6, ал.1, т.2 и чл.43 от Закона за висшето образование, като и 

във връзка със създаването на предпоставки за въвеждане на различни форми за 

обучение през целия живот, Русенският университет “Ангел Кънчев” провежда 

обучение за повишаване на квалификацията. Тази дейност е възложена на Центъра за 

продължаващо обучение, който организира дългосрочни и краткосрочни курсове за 

повишаване на квалификацията в областта на педагогиката, инженерството, 

икономиката, езиковото обучение, информатиката и информационните технологии. 

Основни възложители на това обучение са водещи държавни и обществени 

организации и представители на бизнеса от страната и региона. Общият брой на 

участниците в курсовете за повишаване на квалификацията, проведени за периода от 

2007/2008 до 2010/2011 учебна година, е поместен в таблицата по-долу:

Таблица 1.3.3.5. Участници в курсове за повиш аване на квалиф икацията в 

Русенски университет “Ангел К ънчев”

(Брой)
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Участници - 
общо

1 385 812 552 1 236

Източник: Русенски университет

Приведените данни за последната година от периода демонстрират рязко 

нарастване на интереса към повишаване на квалификацията. Това обстоятелство е 

изключително благоприятно на фона на изтъкнатите в предходния раздел потребности 

на областния пазар на труда от повишаване на квалификационния статус сред 

определени групи от населението.

Освен образователен потенциал, в Русенския университет е концентриран и 

сериозен научен потенциал. Изследователската дейност на университета е ориентирана 

към създаване на реални крайни продукти с висока научна, практическа и пазарна 

стойност. Общата стойност на научноизследователските проекти в университета за 

периода 2006-2011 е над 6 600 000 лв., финансирани от различни източници: Фонд



“Научни изследвания” на Русенския университет, Национален фонд “Научни 

изследвания”, Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни 

програми”, европейски програмни схеми, като FP6, FP7, CEEPUS, LLP и др. Немалък е 

делът и на проектите, финансирани от външни контрагенти чрез Научно

изследователския сектор на Русенския университет. Тяхната обща стойност за периода 

е 600 780 лв.

Научноизследователската активност на преподавателския състав в Русенския 

университет се проявява в публикуване на научни трудове, организиране и участие в 

научни конференции и др. За периода 2007-2011 г. от членовете на академичната 

общност са публикувани 95 монографии, 66 студии, 3879 статии и доклади, 439 

учебници и учебни помагала, като броят на публикациите в чужбина е 1077. 

Получените документи за защита на интелектуална собственост през периода са 59. За 

същия период в университета са организирани 52 научни форума, преобладаваща част 

от които са международни. Ежегодно в университета се организират студентски научни 

конференции с непрекъснато увеличаващ се брой на студентите, участници в тях.

Русенският университет “Ангел Кънчев” е инициатор и координатор на редица 

международни проекти, сред които EUROPEAN THEMATIC NETWORK FOR 

DOCTORAL EDUCATION IN COMPUTING (Европейска тематична мрежа за 

подготовка на докторанти в областта на компютинга), в който участват 69 университета 

и фирми от 29 европейски страни. За ръководството на този проект университетът 

получава престижната награда плакет „ПАРТНЬОР НА ЕВРОПА”. За успешно 

ръководство на международни проекти през 2008 г. МОМН присъжда на университета 

наградата „ПИТАГОР”.

Приносът на Русенския университет за социално-икономическото развитие на 

Област Русе може да се обобщи в няколко посоки:

• Действена роля във формирането на социалния капитал на областта;

• Иницииране на непрекъсната връзка с бизнеса, публичния и 

неправителствения сектори и подпомагане на тяхното развитие чрез 

съвместни проекти и иновации;

• Водеща роля в трансграничния българо-румънски регион чрез 

изпълнението на голям брой трансгранични проекти и други 

трансгранични инициативи;



• Лидерска позиция в инициативи от международно и национално 

значение, напр. Дунавската стратегия, участие в работата на Смесената 

комисия “България - Баден-Вюртемберг” и др.;

• Национален и международен авторитет, който допринася за 

положителния имидж на областта като цяло.

Към системата на висшето образование в Област Русе се отнася и филиалът на 

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР)- Пловдив, 

правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж” (ВУЗК) -  Пловдив. Частното 

висше училище придобива право да обучава в образователно-квалификационните 

степени „бакалавър“ и „магистър“ с решение на Народното събрание на Р България от 6 

юли 2011 г. Обучаваните студенти във висшето училище са, както следва:

Таблица 1.3.3.6. Обучавани студенти във филиала на ВУЗК до 2010/2011 и във 

ВУАРР

(Брой)

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Студенти - 

общо 1 779 1 525 1 099 876
Източник: ВУАРР

Висшето училище се стреми към поддържане на стандарти за качество и към 

утвърждаване в европейското образователно пространство чрез изпълнение 

изискванията на Болонския процес, осъществяване на мобилност в рамките на програма 

Еразъм и чрез изпълнение на проекти с европейско финансиране.

Ако можем да обобщим силните страни на висшето образование в Област Русе, 

те са концентрирани в наличието на дългогодишни академични традиции (Русенският 

университет има близо 68-годишна история), в адаптирането на най-доброто от 

европейския и световния образователен опит, намерило отражение в модерните и 

перспективни специалности, предлагани от университета, в отвореността към програми 

и проекти на ЕС в областта на висшето образование и изследванията, в наличието на 

институционална подкрепа от страна на местните и регионалните власти и на практика 

в осъществяването на симбиоза между потребителите на кадри и основното средище за 

изграждане на областния социален капитал, каквото е Русенският университет .

Възможностите, които съществуват пред висшето образование в Област Русе са 

свързани с интензифициране на контактите и сътрудничеството с университети от ЕС с 

цел постигане на все по-високи стандарти в образованието и изследванията, с



превръщането на университета в ресурсен център за подготовка на кадри, чийто 

профил удовлетворява актуалните и стратегически потребности на регионалната 

икономика, както и с все по-интензивния трансфер на научноприложни разработки, 

необходими за социално-икономическото развитие на региона.

Единствените заплахи, които могат да окажат негативен ефект върху развитието 

на висшето образование в Област Русе, произтичат от демографските тенденции в 

областта и страната, свързани с намаляване броя на завършващите средно образование 

през следващите няколко години, а оттам и с намаляване броя на кандидат-студентите. 

Друг проблем произтича от стагнацията на пазара на труда поради икономическата 

криза и преструктурирането на икономиката в областта. Това поражда недостиг на 

работни места, включително и за млади хора с висока квалификация, и опасност от 

миграция към други страни с цел търсене на работа. Налице е и друг проблем, свързан с 

недостатъчните места за стаж и практика, осигурявани от работодатели, но той може да 

бъде разрешен чрез по-активни действия и съвместни усилия от двете страни.

1.3.4. Здравеопазване

Здравеопазването в Област Русе е част от социалната инфраструктура на 

областта. Неговото състояние отразява в много голяма степен съществуващите 

неблагоприятни фактори в икономическата среда на страната и регистрира сериозни 

проблеми, свързани с финансирането на болничните заведения, с тяхната материална 

база, както и с острия дефицит на лекари и медицински сестри в последно време в 

национален мащаб.

Изводи за състоянието на областното здравеопазване на първо място могат да се 

направят на базата на статистически данни за броя на лечебните заведения и леглата в 

тях, каквито данни са приведени в таблицата по-долу.

Таблица 1.3.4.1, Лечебни и здравни заведения в Област Русе 2006-2011 г.

Заведения

2006 2007 2008 2009 2010 2011.
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I. Лечебни заведения 
за болнична помощ 11 1 555 13 1 629 13 1 628 13 1 636 13 1 562 11 1 514
II. Лечебни заведения 
за извънболнична 
помощ

53 15 53 9 58 7 63 7 64 7 66 7

III. Други лечебни и 5 - 4 - 4 - 5 190 5 210 4 210



здравни заведения
Източник: ТСБ-Русе

Представените данни демонстрират първоначална тенденция към увеличаване 

броя на леглата в болниците и специализираните центрове (бившите диспансери) на 

територията на областта през първите три години от наблюдавания период, като 

посоката на тази тенденция се обръща към намаление през последните две години на 

периода. В заведенията за извънболнична помощ (медицински центрове, диагностично- 

консултативни центрове (ДКЦ), дентални центрове, лаборатории) се наблюдава плавно 

увеличение по брой, което се дължи на нарастване дела на частните лечебни заведения.

За периода 2006 -  2011 г. се наблюдава тенденция към увеличаване броя на 

лекарите, които се падат на 10 000 души от населението на Област Русе -  от 26 през 

2006 г. на 29.6 през 2011 г. Подобни са данните и при медицинските специалисти (от 56 

на 63.6). Трябва да се отбележи обаче, че това увеличение се дължи предимно на 

депопулацията (намаляване на общия брой жители) на територията на областта. 

Въпреки сравнително стабилните абсолютни стойности на персонала, осигуряващ 

медицинско обслужване на областно ниво, в сферата на здравеопазването съществуват 

редица проблеми, нуждаещи се от спешно разрешаване.

• Основният проблем при заведенията за болнична помощ е за тяхното 

финансиране, което изпъква с особена острота при лечебните заведения в по- 

малките населени места. В тях, както и в отдалечените села, значителното е 

занижен реализираният обем на първичната медицинска помощ. Като цяло това 

се дължи на все още несъстоялата се реформа в здравеопазването в България, но 

проблемът рефлектира върху своевременността и качеството на предлаганите 

медицински услуги.

• В извънболничната сфера съществуват проблеми, свързани с реалния избор на 

общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в отдалечените и слабо населени места, чиито 

жители често срещат трудности в достъпа до избрания лекар. От друга страна, в 

лекарските практики с голям брой записани пациенти съществува проблем със 

своевременното оказване на медицинска помощ от страна на ОПЛ. 

Неблагоприятна е тенденцията и към изключването на здравнонеосигурените 

лица от пациентските листи на общопрактикуващите лекари. За голямата част от 

пациентите съществуват сериозни трудности при получаването на медицински 

услуги от избраните лични лекари през нощта и в почивните дни, когато 

нуждаещите се неправомерно се пренасочват към центровете за спешна 

медицинска помощ. В системата на извънболничната помощ продължава да



доминира индивидуалната форма на организация на работа, която се използва от 

повечето ОПЛ, а груповите практики са по-скоро изключение. Това 

обстоятелство поражда организационни и финансови трудности за нуждаещите 

се от медицинска помощ. Друг съществуващ проблем е с масовизацията на 

профилактиката, която продължава да стои на втори план поради 

несъвършенства при формирането на заплащането за ОПЛ. В това отношение се 

наблюдава тенденция към нарастване на потреблението на медико-диагностични 

изследвания, както и неритмичност при назначаването им.

• Нарушени са връзките между първичната и специализираната 

извънболнична помощ, което затруднява приемствеността и качеството на 

оказваните в тези области услуги на пациента.

• Липсата на адекватна информационна система, както и на достатъчен 

помощен персонал при обработката на значителния по обем документооборот, 

също влошава качеството на предоставяните медицински услуги. Отсъствието 

на интегрирана информационна система поражда проблем с липсата на 

достатъчна и достоверна здравно-статистическа информация, което затруднява 

мониторинга, прогнозирането и управлението на сектора.

• Въпреки регистрираните стабилни статистически стойности на персонала в 

сферата на здравеопазването, здравната и лечебна мрежа започват да изпитват 

все по-нарастващ недостиг от лекари от различни специалности, като се 

забелязва тенденция към дефицит въобще и на специалисти по здравни грижи -  

медицински сестри, акушерки, лаборанти и др. Главната причина за това е 

предпочитанието за устройване на работа в чужбина поради значителната 

разлика в заплащането.

• Сериозен проблем остава и медицинската експертиза на лицата с трайна 

неработоспособност. В ТЕЛК работят лекари-специалисти основно в пенсионна 

възраст, което не предполага добра перспектива в близкото бъдеще.

1.3.5. Социална политика

Развитието на социалната политика в Област Русе е факторът, който определя 

състоянието и равнището на дейностите по социално включване и интеграция на 

уязвимите социални групи на територията на областта, каквито са социално слабите 

граждани, пенсионерите, децата и възрастните хора в риск и др.



Социалната политика включва редица индикатори, сред които: политика по 

доходите, пенсионна политика, жилищна политика, политика по предоставяне на 

социални услуги.

В областта на политиката по доходите Област Русе следва общата тенденция за 

страната при тяхното формирането. В областта продължава да нараства значението на 

работната заплата като основен източник на доход -  от 51.3% през 2006 г. делът на 

работната заплата е нараснал на 54.1% през 2011 г. Трябва да се отбележи и все по- 

нарастващият дял на пенсиите в сравнение с останалите източници на доходи - през 

2006 г. този дял е представлявал 21.2%, а през 2011 г. достига 28.7% от общия дял на 

доходите.

По отношение на отчетения общ годишен доход средно на домакинство Област 

Русе значително изпреварва останалите области в СЦР. Същевременно трябва да се 

отчете, че вследствие на настъпилата в края на 2008 г. световна финансова и 

икономическа криза състоянието на доходите на домакинствата в областта търпи 

значителна промяна, и то в отрицателна посока поради увеличаване дела на разходите, 

в който продължава да нараства процентното изражение на разходите за храна и битови 

сметки (вода, електроенергия и горива за битови нужди). В Област Русе общият среден 

разход на домакинство е по-висок в сравнение с останалите области в СЦР и е над 

средния за района. Отчитайки равнищата и структурата на общия среден доход и 

разход на домакинствата в областта следва да отбележим, че те се влияят пряко от 

характеристиките на наблюдаваните домакинства: брой лица, възрастова и полова 

структура, икономическа активност и др.

По отношение потреблението на стоки и услуги Област Русе следва 

регистрираните тенденции за страната като цяло и структурата на потребление не се 

различава съществено от тях.

В заключение може да се каже, че въпреки плавния ръст на доходите в Област 

Русе през наблюдавания период, с изпреварващи темпове се увеличава делът на 

разходите на домакинства, което ограничава потреблението в областта и се отразява 

негативно на нейното социално-икономическо развитие.

Стойността на пенсиите е сериозен проблем както за страната, така и за Област 

Русе, тъй като тя е значително по-ниска в сравнение с останалите страни-членки на ЕС. 

Данните, регистрирани за Област Русе, сочат, че броят на пенсиите в областта 

постепенно намалява - от 75 106 бр. през 2006 г. на 73 145 бр. през 2011 г., което от една 

страна се дължи на увеличението на пенсионната възраст, а от друга - на



невъзможността за немалък брой граждани, навършили пенсионна възраст, да се 

пенсионират поради липсата на осигурителен стаж.

Като обща стойност, изплатените пенсии в областта през наблюдавания период 

се увеличават - от 123 345 лв. през 2006 г. на 204 473 лв. през 2011 г. Въпреки това 

увеличение, пенсионерите в областта продължават да се причисляват към групата на 

гражданите с най-ниски доходи и да се нуждаят от мерки за социално подпомагане. 

Друг факт, който заслужава отбелязване, е, че на областно ниво два пъти е нараснал 

делът на пенсиите по болест -  от 559 бр. през 2006 г. на 1 029 бр. през 2011 г.

Политиката за пенсиите в Област Русе ще продължава да ангажира 

общественото внимание и през следващите години, тъй като пенсионерите 

представляват значителен процент от населението. Към 31.12.2011 г. техният дял в 

общото население на Област Русе е 32.2%, за СЦР този дял е 33%, а за България -  30%.

Ж илищ ната политика е фактор и индикатор за устойчиво развитие на Област 

Русе. Въпреки значителните инвестиции в ново строителство през последните години, 

следва да се подчертае, че все още състоянието на жилищния фонд в областта не 

отговаря на съвременните изисквания. Повечето от жилищните сгради са строени 

преди 1960 г. и се нуждаят от спешна рехабилитация. Най-големи проблеми се 

очертават в сградите, строени по едропанелна технология. Редица експертни оценки и 

анализи показват, че около 10 на сто от панелните жилищни сгради се нуждаят от 

неотложен ремонт на вътрешните инсталации и на хидроизолацията на покрива. В 

същото време проблемът с енергийната ефективност на жилищата става все по-значим: 

от една страна, цената на енергоносителите е тежко бреме за домакинските бюджети, а 

от друга страна е глобалният стремеж за пестене на енергия в контекста на усилията за 

постигане на устойчиво развитие, тъй като отоплението покрива около 70 на сто от 

битовата консумация на енергия. Една от възможностите за подобряване състоянието 

на жилищния фонд в Област Русе е чрез сдружаване на съкооператорите по Закона за 

етажната собственост и използване възможностите на различни инструменти за 

подобряване енергийната ефективност на жилищните сгради.

По отношение на жилищната политика в Област Русе могат да се откроят 

няколко тенденции и проблеми:

• Общо нарастване на броя на жилищата в областта -  с 1 143 за периода от 2006 

до 2011 г., като нарастването е за сметка на увеличаване броя на въведените в 

експлоатация жилища в градовете.

• Намаляване броя на жилищата в селските райони.



• Тенденция към намаляване броя на новите жилища за обществено ползване. 

Напр., през 2009 и 2010 г. няма нито едно въведено в експлоатация жилище или 

сграда чрез обществено строителство. Общините почти не разполагат със 

свободен наемен фонд, с който да се решават социални потребности, нови 

общински наемни жилища не се строят.

• Чувствително свиване на търсенето на недвижими имоти в Област Русе. 

Въпреки намалението на пазарните цени на имотите през последните две години 

от наблюдавания период, търсенето е незначително поради продължаващите 

ограничения във финансирането и за двете страни -  инвеститори и купувачи.

• Увеличаване броя на сградите в централните части на населените места, които 

се нуждаят от спешно благоустрояване. Тук проблемите са трудни за 

разрешаване, тъй като най-често тези сгради са частна собственост или са обект 

на съдебни спорове за собственост и техните притежатели нямат финансова 

възможност да правят инвестиции за благоустрояване.

Основен компонент в социалната политика на Област Русе са дейностите по 

социално подпомагане на хора в неравностойно положение, както и дейностите по 

социално вклю чване и интеграция.

Социалното подпомагане в областта се осъществява чрез предоставяне на 

социални услуги и чрез предоставяне на помощи в пари и/или в натура за задоволяване 

на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда 

им и притежаваното от тях имущество. Таблицата по-долу представя обхвата и 

структурата на социалните помощи в Област Русе през периода 2006 -  2011 г.

Таблица 1.З.5.1. Социално подпомагане в Област Русе през периода 2006-2011 г.

(Хил. лв.)
О бщ ини 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Област Русе - общо 16 911 16 569 21 389 21 228 22 793 21 489
в т.ч.

Помощи по Закона за социално подпомагане 4 844 4 598 5 207 1 777 2 641 2265
Помощи по Закона за семейните помощи за деца 7 756 7 263 9 357 13 088 14 063 14 464
Помощи от Закона за интеграция на хора с увреждания 4 175 4 594 6 505 6 181 5 895 4 569
Помощи по Закона за закрила на детето 102 98 316 171 189 182
Други помощи * 34 16 4 11 5 9
Община Борово - общо 591 342 649 613 559 642
Община Бяла - общо 1 252 1 603 1 530 1 451 1 601 1 506
Община Ветово - общо 1 586 1 855 1 812 1 665 1 724 1 670
Община Две могили - общо 908 878 1260 1 172 1 150 1 023
Община Иваново - общо 789 770 900 787 868 841
Община Русе -  общо 10 055 9 677 13 132 13 809 15 158 14 113



Община Сливо поле - общо 1 221 1 105 1 477 1 207 1 071 1 149
Община Ценово - общо 509 339 629 524 662 545
* в състава на другите помощи са включени отпуснатите средства по ПМС 17/2007 г. за лечение на 
социално слаби лица

Източник: ТСБ -  Русе - данните са предоставени от ОД"Социално подпомагане" чрез нейните 
структури на територията на област Русе

Данните в таблицата регистрират значително увеличение размера на социалните 

помощи в областта през 2011 г. в сравнение с 2006 г., като това е валидно за всички 

общини в областта (без Сливо поле). Особено голям е размерът на увеличението в 

размера на помощите за община Русе -  от 10 055 хил.лева през 2006 г. на 14 113 

хил.лева през 2011 г. Най-вероятно това се дължи на увеличаване броя на 

получаващите семейни помощи за деца, тъй като общо за областта тези помощи 

нарастват 2 пъти в сравнение с 2006 г. Регистрирано е намаление на отпусканите 

помощи по Закона за социално подпомагане, а помощите за хора с увреждания бележат 

устойчиви равнища през наблюдавания период.

Услугите в общността на територията на област Русе са алтернатива на 

настаняването на деца и възрастни в специализирани институции. Държавата 

децентрализира тези услуги и отпуска средства за тяхното финансиране. Към края на

2010 г. функционират 32 социални услуги като държавно делегирана дейност, като сред 

тях превес имат услугите в общността -  23 броя, а 9 са услугите, предоставяни в 

специализирани институции - Домове за деца лишени от родителска грижа и Домове за 

лица с увреждания и за стари хора.

В края на 2009 г. е приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

в Област Русе (2010 -  2015 г.). Тя е изготвена по проект на УНИЦЕФ, с участието на 

всички заинтересовани страни, на основата на задълбочено проучване на факторите, 

които формират рисковите групи, нуждаещи се на някакъв етап от социални услуги.

За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални 

услуги, Областната стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови 

групи и всички общини на територията на областта, със специално внимание към 

малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск.

Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет 

от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към 

устойчиви решения на проблемите на рискови групи.

Областната стратегия идентифицира две приоритетни направления за развитие 

на социалните услуги в Област Русе: 1. Развитие на услуги в общността за превенция на



социалното изключване и изолацията; 2. Деинституционализация и подобряване 

качеството на резидентната грижа.

Общ извод, който е валиден за социалните услуги, както в Област Русе, така и в 

страната като цяло, е, че те в повечето случаи се явяват заместители на други нерешени 

социални проблеми от сферата на образованието, здравеопазването, жилищната 

политика и пазара на труда, какъвто е случаят например с настаняването на възрастни 

хора в домове поради липса на жилище или възможност за достъп до здравни грижи. В 

тези и други подобни случаи нерешените въпроси в една или друга сфера провокират 

социални проблеми, чието разрешаване не би следвало задължително да води до 

създаване на социални услуги, а да се търси в конкретни секторни политики. По тези 

причини при планирането на социални услуги е от изключителна важност да се откроят 

основните рискове за различните групи, да се набележат мерки за преодоляването им и 

да се планират услуги по превенция, каквито към настоящия момент не се предоставят 

в някои от общините на територията на област Русе (Иваново, Ветово, Ценово, Бяла). 

Планирането на услуги от резидентен тип идва на последно място, единствено в 

случаите, в които те не се явяват заместители при решаването на проблеми от друго 

естество.

Рисковите групи в областта се разделят на два основни типа: (1) деца в риск и (2) 

възрастни хора в риск. През наблюдавания период значително е намалял броят на 

децата, които се настаняват и отглеждат в специализирани институции. Като 

алтернатива в областта се прилага мярка за закрила - настаняване при близки и 

роднини. Услугата „Приемна грижа” бележи развитие по отношение броя на 

утвърдените приемни семейства. Запазва се общият брой на осиновените деца на 

национално ниво и от чужди граждани. По отношение на наличните социални услуги 

за деца в риск, за Област Русе са валидни следните общи констатации:

- Услуги в общността за деца и семейства са развити най-вече в Община Русе;

- Най-развити са услугите по подкрепа и рехабилитация за деца с увреждания и 

деца на улицата;

- Съществуващите услуги за уязвими семейства включват семейно консултиране 

и подкрепа;

- Слабо развити са формите на алтернативна семейна грижа с изключение на 

настаняването при близки и роднини;

- Развити са услуги за деца с проблемно поведение, но те не могат да достигнат до 

всички нуждаещи се;



- Все още няма гарантиран набор от услуги по превенция, които да окажат 

подкрепа на родители и деца и да подпомогнат отглеждането и възпитанието на 

децата;

- Специализираните институции не предлагат организация на живот, близка до 

семейната. Децата престояват дългосрочно в домовете. Много рядко се стига до 

реинтеграция в биологичното семейство. Изпълняваният през 2012-2013 г. 

проект на Министерството на здравеопазването по ОПРЧР „Посока: семейство“ 

се развива изключително успешно и ще доведе до деинституционализация на 

ДМСГД-Русе и разкриване на специализирани услуги за деца в риск;

- Има напредък в развитието на социални услуги за деца извън Община Русе, 

свързани със специфичните потребности на деца от социални институции в 

областта;

За Област Русе са валидни следните общи констатации по отношение на 

предоставяните услуги за възрастни хора с увреждания и стари хора:

- В последните години в цялата област се развиват услуги в общността за 

възрастни -  традиционно развитият Домашен социален патронаж и новите 

услуги: „Домашен помощник”, „Социален асистент”, „Личен асистент”. Липсата 

на подготвени специалисти по социална работа в тези услуги обаче води до това, 

че дейностите се свеждат само по предоставяне на храна или до хигиенно и 

санитарно обслужване. Финансираните по проекти услуги в домашна среда са с 

определен период на изпълнение и има риск за тяхната устойчивост;

- Съществуващите специализирани институции за възрастни, независимо от 

профила си, по същество са домове за стари хора. Налице е голям брой чакащи 

за настаняване стари хора. Настаняването в домове се предпочита поради 

ограничения достъп до здравни и социални услуги в общността;

- Съществуващите ЦСРИ в Община Борово и Община Сливо поле са смесени по 

характер услуги и съчетават елементи на различни по вид дневни форми на 

услуги за възрастни хора. В близост до двете услуги, в същата сграда има 

базирани и медицински услуги -  кабинети по физиотерапия, като по този начин 

се постига комплексно обслужване на хората;

- Във всички населени места работят читалища и пенсионерски клубове, които 

изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за 

възрастни хора.



По отношение на предоставяните социални услуги в Област Русе могат да се 

отправят следните препоръки:

- Да се изследват от общинските администрации потребностите при планиране 

вида и обхвата на социалните услуги;

- Да се засили работата по развитие на приемната грижа в област Русе;

- Да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи 

специализирани институции за деца и лица (ДДЛРГ „Р. Гатева”, ДДЛРГ „Св. Д. 

Басарбовски”, ДДЛРГ „Надежда” гр. Русе, ДДЛРГ с. Брестовица, ДДЛРГ с. 

Стърмен);

- Да се насочат усилия за изграждане на две ЦНСТ за възрастни с психични 

заболявания и деменция;

- Да се насочат усилия за изграждане на Защитено жилище в гр. Бяла, съгласно 

Националната карта за социални услуги за деца;

- Да се насочат усилията за изграждане на Приют за лица в община Русе

- Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните фондове 

на ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски програми в 

областта на социалните услуги;

- Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране участието 

на всички заинтересовани страни;

- Да се насърчават доброволчески практики и осъществяването на по-тясно 

взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на 

ефективността и качеството на социалните услуги;

- Да се разкрият междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от 

повече от една община чрез изграждане на междуобщинско партньорство;

- Да се инициират и развият смесени междусекторни услуги и/ или мерки 

(проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи;

- Общините да се насочат към разкриването на нови иновативни/ интегрирани 

социални услуги за приоритетните целеви групи, които не съвпадат изцяло със 

стандартните държавно делегирани дейности;

- Да се разшири обхвата на предлаганите дейности според индивидуалните 

интереси на потребителите.



1.3.6. Култура

Наред с образованието, сферата на културата също внася своя принос към 

развитието на социалния капитал, тъй като тя осигурява увековечаването на културните 

традиции и пренасянето на духовните ценности от поколение на поколение. В Област 

Русе се намира градът, който е едно от най-големите духовни средища на България. 

Град Русе, който и до днес се счита за българската врата към Европа, пази и развива 

своите културни традиции дори и във времената на тежка финансова и икономическа 

криза. Неслучайно Русе се кандидатира за Културна столица на Европа през 2019 

година. Градът заслужава този приз със своето богато архитектурно и културно 

наследство и със своя културен живот, изпълнен с уникални духовни събития.

В Област Русе повече от 260 сгради са паметници на културата. Чрез повече от 

20 сгради областта се вписва в международната инициатива „Знак за европейско 

наследство” -  съвместен процес на Европейския парламент и Съвета на Европа, който 

има за цел да популяризира значимостта и мащабите на европейските културни 

ценности, паметници, културни и природни забележителности, паметни места, 

свързани с европейската история и култура. С този знак са удостоени Регионалната 

библиотека „Любен Каравелов”, ОУ „Отец Паисий”, културно-историческият и 

архитектурен ансамбъл в централната градска част на Русе. Удостояването с този знак 

прави възможно получаването на финансова подкрепа главно от Структурните фондове 

на ЕС, разпределени чрез национални програмни схеми.

Свидетелство за интензивността на културния живот е интересът на гражданите 

към културни събития. Културните институти на територията на Област Русе са 

съсредоточени предимно в град Русе, като сред тях най-голяма е значимостта на 

Драматичния театър „Сава Огнянов“, на Оперно-филхармоничното дружество и на 

Кукления театър. Въпреки финансовите трудности пред тези институти, те 

продължават своето положително развитие и стимулират изграждането на духовни 

ценности. След ремонта и откриването на Доходното здание в гр. Русе, се увеличават 

местата за зрители на театрални постановки от 210 бр. през 2006 г. на 811 през 2007 г. 

Значително е увеличен броя на представленията на Оперно-филхармоничното 

дружество и на кукления театър, както и броя на посетителите на тези представления. 

През наблюдавания период средният брой посещения на едно представление за трите 

културни института се увеличава от 128 на 187 посетители, а приходите от билети -  от 

154.9 хил. лв. на 225.5 хил. лв.



Наред с дейността на посочените големи културни институти, в Област Русе е 

много популярна дейността на два самодейни състава. Това са Фолклорен танцов 

театър „Найден Киров” и Духов оркестър -  Русе, които се радват на много почитатели в 

областта, в страната и в чужбина.

С изграждането на МОЛ Русе и пускането в експлоатация на комплекса Синема 

Сити е решен един голям проблем в Област Русе, а именно с дългогодишната липса на 

действащ киносалон в град Русе. Съществуващите в момента условия за 

удовлетворяване интереса на любителите на киното са на най-съвременно 

технологично ниво, но големият капацитет на киносалоните трудно може да бъде 

усвоен поради сравнително високите цени на билетите.

Сред културните институции в Област Русе със своята роля в утвърждаване на 

духовните традиции се отличават музеите. На територията на областта и предимно в 

град Русе функционират редица музейни експозиции, обединени институционално в 

Регионалния исторически музей. Изключително положителна е тенденцията към 

увеличаване броя на посетителите, като сред тях голям е делът и на чуждестранните 

граждани.

Русенската художествена галерия също има значима роля в изграждането и 

развитието на културата в областта. Тя е учредена в далечната 1933 г., многократно е 

премествана до 1979 г., когато е построена сграда, отговаряща на изискванията за 

капацитет, условия за съхранение и представяне на ценни експонати на български и 

чужди творци. Към 31.12.2010 г. Русенска художествена галерия има фонд от 2 715 

творби. В него са представени направленията: „Родно изкуство”, „Новите художници 

от 30-те години”, „Съвременни художници”, като съществено място е отредено за 

русенските автори.

Библиотеките на територията на Област Русе не са загубили своята значимост 

като духовни средища въпреки закриването на редица ведомствени библиотеки и все 

по-нарастващата роля на глобалната информационна мрежа и нейната приоритетност за 

младото поколение. С най-богат библиотечен фонд в областта са Регионалната 

библиотека „Любен Каравелов“ и Университетската библиотека на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“. Към 2010 г. Фондът на Регионалната библиотека 

наброява 535 882 тома, а на Русенския университет -  405 466 тома в различни области 

на знанието, което е предпоставка за удовлетворяване на разнородни читателски 

интереси. Освен това в двете библиотеки е осигурен широк достъп до периодични 

издания на български и чужд език. Университетската библиотека предлага за научни



цели и достъп до онлайн бази данни с над 10 000 пълнотекстови списания чрез 

лицензни информационно-търсещи системи, които са от най-използваните в света. В 

Русенския университет функционира и Европейски документационен център, който 

осигурява свободен достъп до документи и периодични издания с официални 

публикации на ЕС, осигурявани безвъзмездно от Европейската комисия.

Друга библиотека, която функционира на територията на Област Русе е 

Австрийска библиотека “Елиас Канети”, създадена в резултат от сътрудничество между 

Международно дружество “Елиас Канети” и Русенския университет. Освен 

предоставянето на литература на немски език, наброяваща над 5 000 тома, 

Австрийската библиотека и Дружество Канети се оформят като едно от най-активните 

културни средища в град Русе чрез организацията на културни събития, в които 

участват изтъкнати личности на изкуството и културата от България и чужбина.

Културният живот в по-малките населени места в Област Русе се организира и 

развива от читалищата. На територията на Област Русе към 31.12.2010 г. функционират 

87 читалища, 15 от които в градовете и 72 в селата. Те осъществяват разнообразна 

дейност в различните сфери и подпомагат оформянето на културно-просветния облик 

на областта. Многобройните им състави намират изява извън пределите на региона и 

страната и се превръщат в истински културни посланици на България в Европа и света. 

Демографският срив и липсата на млади хора, особено в по-малките села, влияе крайно 

негативно върху активността на читалищата и техния принос към културния живот на 

областта.

Едно от най-значимите културни събития в Област Русе е ежегодно 

провеждащият се фестивал „Мартенски музикални дни“, който има 50-годишна 

традиция. Фестивалът е институция с модерна програма, включваща атрактивни 

международни проекти, разположени в широкия диапазон от барока до съвременната 

музика и джаза, с участието на световноизвестни артисти и състави от 13 страни на 

Европа и света.

В Община Русе функционира Младежки дом, чиято дейност е фокусирана върху 

работа с младежи в сферата на културата и неформалното образование. Всяка година в 

него се организират разнообразни клубни дейности като различни видове танци, 

театрална академия, дискусионни форуми. Подготвят се още мултимедийни 

презентации, международни младежки обмени и инициативи.

С финансовата подкрепа на Министерството на културата, по проекти към 

Национална програма „Красива България”, проекти по програма „Фар”, Оперативна



програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Трансгранично 

сътрудничество България -  Румъния” и др., се полагат усилия за идентифициране и 

съхранение на културно-историческото наследство в областта. Извършен е ремонт и е 

доставено оборудване на такива важни средищни центрове като Доходното здание, 

Регионалния исторически музей, студиен комплекс за ефирни радиопредавания на 

общинско радио Русе, Русенска художествена галерия, сградите на Оперно- 

филхармоничното дружество и др. Подобрен е достъпът до редица важни екологически 

и исторически забележителности, като например Римска крепост „Сексагинта Приста”. 

Налице е проектна готовност за осигуряване на средства за основен ремонт на 

библиотека „Л. Каравелов”.

Както се вижда, постиженията в сферата на културата в Област Русе са значими. 

Най-сериозните проблеми произтичат от намаленото финансиране, но културната 

общност, публичната администрация и НПО отчитат важността на привличането на 

средства чрез проектно финансиране и използват всички възможности за подготовка и 

изпълнение на проекти.



1.4. ИНФ РАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Техническата инфраструктура в Област Русе обхваща пътната и жп мрежа, 

водоснабдителната и канализационна мрежа, енергийната и съобщителната мрежа. В 

последните двадесет години всички правителства подчертават геостратегическото 

положение на град Русе, но въпреки това не се предприемат необходимите решителни 

стъпки за неговата капитализация чрез изграждането и рехабилитацията на подходяща 

инфраструктура.

Все още недобре развитата инфраструктура се явява основна пречка за 

развитието на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции. Ролята, която 

град Русе има като икономически, административен, транспортен и културен център по 

отношение както на страната, така и в рамките на Югоизточна Европа, очертава 

необходимост от допълнително развитие на пътната инфраструктура.

В сравнение с 2006 г. обаче има значителен ръст на инвестициите в публичната 

инфраструктура в Област Русе от страна на държавата, общините и частния сектор, 

като предвижданията са, че този процес ще продължи във възходящ ред. Това се дължи 

преди всичко на завършилата приватизация в основните направления -  

телекомуникации, енергетика, транспорт. В същото време продължава изоставането в 

развитието на пътната и ВиК инфраструктура, които са основен ангажимент на 

държавата и общините.

Допълнително негативно отражение върху състоянието на техническата 

инфраструктура в общините по поречието река Русенски Лом оказаха наводненията и 

интензивните валежи в периода 2005 -  2007 г., които предизвикаха свлачища, 

разрушаване или унищожаване на мостове, диги, улична и пътна настилка, сгради и 

съоръжения. Щетите от бедствията бяха възстановени, но частично, поради недостиг на 

финансов ресурс.

1.4.1. Водостопанска инфраструктура

Област Русе разполага с добри в количествено и качествено отношение 

водоизточници. Основен водоизточник за гр. Русе е помпена станция (ПС) I подем, 

град Сливо поле. По два паралелни напорни водопровода - 0  1200 и 0  546 -  водата се 

подава до ПС II подем в Русе. ПС III подем осигурява захранване с вода на високите 

зони в града. На територията на областта всички 83 населени места (100%) са 

водоснабдени, като дължината на водопреносната мрежа към 31.12.2008 г. е 3 195 км и 

покрива над 98% от уличната мрежа.



Основен проблем на водоснабдителната система в Област Русе е ниското ниво на 

сигурност и увеличаване броя на авариите на магистралните водопроводи. Недобрата 

работа на системите се дължи на амортизираното оборудване на помпените станции и 

загубите на вода по мрежата.

Канализационна мрежа е изградена само в градовете Бяла (40%) и Русе (80%). 

Общата й дължина е 306 км. Частично е изградена канализационна мрежа в 

общинските центрове -  гр. Борово и гр. Две могили. В останалите населени места се 

използват септични ями и попивни кладенци, което влошава качеството на подземните 

води. С изключение на построената през 2011 г. ПСОВ в Русе липсват пречиствателни 

съоръжения на отпадните води, което е причина за неконтролируемото замърсяване на 

водните басейни на територията на региона.

Експлоатацията на съоръженията се извършва основно от „ВиК - Русе” ООД със 

съдружници държавата (МРРБ) и общините -  Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново, Две 

могили, Борово, Бяла и Ценово.

Таблица 1.4.1.1. Водоснабдяване и канализация в Област Русе

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Получена вода в дружествата х.куб.м 26 073 25 088 23 924 22 863 21 166 20 359
Доставена вода до краен потребител 13 866 13 797 13 534 13 199 12 222 11 769

в т.ч.
Домакинства 9 599 9 953 9 650 9 780 9 032 8 742
Индустрия 3 272 2 854 2 861 2 618 2 453 1 224
Селско и горско стопанство 72 81 88 83 67 60
Туризъм 40 60 49
Други дейности 883 849 886 717 670 1 741
Обща дължина на водопр. мрежа (м) 3 182 910 3 184 244 3 186 448 3 191 491 3 193 928 3 194 906
Новоизградена през годината 1 210 1 334 2 204 5 043 2 437 978
Реконструирана 735 7 727 1 389 1 665 4 616 9 181

Източник: за 2006,2007 -НСИ; за 2009, 2010 и 2011 -  „В и К ”ООД-гр. Русе

В началото на 2006 г. стартира изпълнението на интегриран воден проект за град 

Русе, финансиран по програма ИСПА на обща стойност 58 млн. евро. В края на 2011 г. 

проектът завърши с: изграждане на ПСОВ, подмяна на магистрален водопровод (20.6 

км), подмяна на водопроводи от градската водопроводна мрежа (19 км), изграждане на 

нови водопроводи (2.7 км), изграждане на главен крайбрежен канализационен колектор 

(7.2 км), изграждане и подмяна на канализационни тръби (7.6 км) и подмяна на 

помпени агрегати в помпените станции. Реализацията на проекта коренно ще промени 

състоянието на ВиК мрежата в гр. Русе и ще осигури значителен ефект върху



опазването на околната среда. Може да се каже, че Област Русе е сред водещите в 

страната по отношение развитието на ВиК инфраструктурата.

В същото време обаче в останалите общини ситуацията не се е променила 

осезаемо, въпреки че частично са реализирани проекти. Като цяло състоянието на ВиК 

мрежата е незадоволително, имайки предвид че до 31 декември 2010 г. следваше да се 

изпълнят изискванията на Директива 91/271/EEC за пречистване на градските 

отпадъчни води за всички агломерации с над 10 000 е. ж. и до 31 декември 2014 г.за 

агломерации с е. ж. от 2 000 до 10 000. Това изисква разширение, реконструкция и 

модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. ПСОВ в 

съответните населени места.

Видно от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските 

планове за развитие, направените до момента частични инвестиции във ВиК 

инфраструктурата (предимно по САПАРД, ПУДООС и СИФ -  общо 8 проекта на 

стойност 3 029 695 лв.) са крайно недостатъчни, за да се изпълнят изискванията на ЕС, 

особено що се отнася до малките градове в областта и населените места с екв. жители 

от 2 000 до 10 000. Съществуващото законодателството във ВиК сектора също се явява 

проблем при кандидатстване и реализация на проекти от общините, най-вече свързано 

със собствеността на съоръженията.

Общините Русе, Бяла, Борово, Две могили, Иваново, Ценово са одобрени за 

предоставяне на техническа помощ по ОП „Околна среда” на обща стойност 6 613 948 

лв. Едновременно с това общините от селските райони имат възможност да 

кандидатстват по ПРСР (мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони”), като чрез тези проекти се очаква да се решат и проблемите във 

водоснабдяването и изграждането на канализация в по-малките населени места под 

2 000 екв. жители.

Като цяло във ВиК се наблюдава положителна тенденция за преодоляване на 

изоставането и е реалистично до 2013 г. в по-голямата част от общините на област Русе 

да функционират канализационни системи с ПСОВ и значително да се подобри 

водоснабдяването на населението.

1.4.2. Транспортна инфраструктура

1.4.2.1. Автомобилен транспорт

Основните пътни артерии от републиканската пътна мрежа в Област Русе са 

ветрилообразно разположени и концентрирани в и около гр. Русе. Най-важните от тях



са първокласен път I-5 (Е-85 Русе-В.Търново), първокласен път I-2 (Е-70 Русе-Варна), 

второкласен път II-21 (Русе-Силистра), второкласен път II-23 (Русе-Кубрат) и 

третокласен път III-501 (Русе-Две могили-Бяла). Всички те се явяват вход и изход в 

Република България през ГКПП Дунав-мост.

Фиг. 1.4.2.1.1. Основни пътни артерии

Общата дължина на републиканската пътна мрежа в Област Русе към 31.12.2011 

г. е 512 км, от които 110 км I клас, 155 км II клас и 247 км III клас.

Таблица 1.4.2.1.1. Републиканска пътна мрежа според класа на пътя

(км)

Републиканска пътна мрежа според класа на пътя -  Област Русе

Показатели 2006 2007 2008 2010 2011 2012
Пътища в експлоатация 512 512 512 512 512 512

в т.ч: автомагистрали - - - - - -
първокласни 110 110 110 110 110 110
второкласни 155 155 155 155 155 155
третокласни 247 247 247 247 247 247

Източник: АПИ-ОПУ Русе

В основната си част републиканската пътна инфраструктура е в добро 

експлоатационно състояние. Най-натоварен и с най-голям брой пътни инциденти е 

първокласен път I-5 (Е-85 Русе-В.Търново) в отсечката Русе-Бяла, която свързва 

направленията Русе-София и Русе-Свиленград. С оглед подобряването на 

безопасността на движение по първокласен път I-5 (Е-85 Русе-В.Търново) е 

необходимо в най-кратки срокове да се извърши проектиране, реконструкция и 

изграждане на четири платна за движение.



Друг съществен проблем представлява изключително лошото състояние на 

пътната инфраструктура непосредствено в зоната на ГКПП Дунав мост, която се 

нуждае както от ремонт, така и от цялостна реорганизация на движението, естетизиране 

на околните пространства, изграждане на паркинги, поставяне на хоризонтална и 

вертикална маркировка и сигнализация.

Важен за социално-икономическото развитие на Област Русе елемент от 

транспортната (железопътна и шосейна) инфраструктура е връзката „Русе-Варна”. 

Проучванията на редица консултантски фирми, с опит в развитието на комбинираните 

превози, показват перспективността и икономическата ефективност от изграждането на 

комбинирана транспортна връзка „Река Дунав (пристанище Русе) -  железница 

(автомобил) -  Черно море (пристанище Варна)”. Основните преимущества на такава 

транспортна връзка са съкращаване на времето за транспорт с около 2 дни и разходите 

за канални и други такси в долното течение на река Дунав. Проблем за реализацията е 

незадоволителното състояние на железопътната линия и на пътната връзка между Русе 

и Варна първокласен път I-2 (Е-70 Русе-Варна). Доскоро недостатъчен бе и трафикът на 

контейнери в тази част на Европа, който е най-ефективен за комбинирани превози. В 

последните години трафикът на контейнери през пристанище Варна нараства с 10-15% 

годишно. С подобряване на навигацията по водната магистрала „Рейн-Майн-Дунав” и 

другите политически и икономически промени в региона и Черноморския басейн се 

очаква бързо развитие на трафика и комбинираните превози.

Във връзка с тези констатации е необходимо да се изведе като приоритет 

развитието на железопътната и автомагистрална транспортна връзка между Русе и 

Варна.

През последните години са извършени средни и основни ремонти на 

участъците в най-лошо състояние от пътищата I, II и III клас:

- ремонт и изграждането на пътния възел и моста на р. Янтра в гр. Бяла, 

характеризиращ се с опасен наклон и тежки пътни инциденти през последните години.

- мостът над р. Дунав (Дунав мост) - основен ремонт на пътната част, 

модернизиране на осветлението.

- проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” в изпълнение:

ЛОТ 20 :- път III-202 (1-2)Щръклево -Попово км 12+000 до км 16+300

път III-2102(II-21) Сливо поле- Черешово км. 11+500 до км. 15+500 

път III-5102 Нов град -  Джулюница -  Пиперково



ЛОТ 46: път III-202 (I-2) Щръклево -Попово км 0+000 до км 6+893 и от км 

9+362 до км 12+000

Това обаче не решава изцяло проблемите със състоянието на пътната 

инфраструктура в Област Русе. Като приоритетни за ремонт и рехабилитация в 

инвестиционната програма на АПИ, са определени:

• Път 1-2 Русе-Разград-Шумен-Варна от км. 12+500 до км. 37+300;

• Път 1-5 Русе-Бяла-В. Търново от км. 6+800 до км. 65+200;

• Път 1-3 гара Бяла-Плевен от км. 0+000 до км. 7+000;

• Път 11-21 Русе-Силистра от км. 6+000 до км. 16+300;

• Път 11-23 Русе-Кубрат от км. 0+000 до км. 31+700.

• Път Ш-2001 Русе-Цар Калоян-Писанец-Ветово-Глоджево-П 49 от км 

0+000 до км 30+071

Бъдещите инвестиционни намерения на АПИ за развитие на републиканската 

пътна мрежа на територията на Област Русе включват:

• Извеждане на автомобилното движение извън чертите на гр. Русе -  от 

ГКПП „Дунав мост” по бул. „България” до разклона за с. Николово, след 

което продължава на юг и с пътен възел на две нива минава над пътя 

Русе-Разград около разклона за гр. Кубрат и продължава в западна посока 

за включване на движението към София между км. 7+000 и км. 9+000 на 

път 1-5 Русе-Бяла - В. Търново.

• Изграждане на скоростен път Русе-Бяла посока В. Търново за включване 

в автомагистрала „Хемус”.

• Изграждане на скоростен път Русе-Разград-Шумен.

• Реконструкция на път 11-52 Пиргово-Мечка-Новград-Свищов, изграждане 

на пътния участък от с. Стълпище до с. Кривина с дължина 15.000 км. и 

оформяне като панорамен път край брега на р. Дунав в западна посока 

към гр. Свищов-Никопол-Лом-Видин.

Обнадеждаващ е фактът, че ОПУ Русе има изготвени проекти, които са 

включени в Оперативна програма „Регионална развитие”.

Таблица 1.4.2.1.2: Проекти за подобряване пътната инфраструктура в Област Русе

№ Област Клас № на
пътя Път

Участък за 
подобрение
От

(км)
До

(км)

Дължина
(км)

Стойност 
на 

проекта 
(хил. лв.)



1 Русе II 23 (Русе -  Цар Калоян) -  Червена вода -  
Кубрат 0.000 31.700 31.700 28 800.0

2 Русе III 2001 (Русе - Цар Калоян) -  Писанец -  
Ветово -  Глоджево -  II -  49 10.000 33.750 23.750 22600.0

3 Русе II 51 Бяла-Попово 0.000 15.000 15.000 9 500.0

4 Русе II 54 гара Бяла -  Ценово -  Караманово 0.000 19.300 19.300 10 800.0

5 Русе II 54 гара Бяла -  Ценово -  Караманово 22.000 26.100 4.100 2 080.0

6 Русе III 2 102 Сливо поле -  Борисово -  Черешово 0.000 11.500 11.500 7 600.0

7 Русе III 5 201 Новград -  Джулюница -  Пиперково 3.800 7.800 4.000 2 180.0

Източник: АПИ/ОПУ Русе

Общинските пътища (бивши IV клас) играят изключително важна роля в 

социално-икономическото развитие на местно ниво. Общата дължина на общинските 

пътища на територията на Област Русе е 569.05 км, от които 450.7 км са бивши 

четвъртокласни и 118.35 км -  местни пътища. Изградената общинска (четвъртокласна) 

пътна мрежа на територията на Област Русе продължава да бъде в незадоволително 

състояние. Основната част от общинските пътища са с трайна асфалтова настилка, но в 

повечето случаи по нея са извършвани само текущи ремонти. Асфалтовите покрития са 

износени поради доста честото използване на пътищата от тежки селскостопански 

машини. Показателен е фактът, че през периода субсидиите от държавния бюджет за 

изграждане и основен ремонт на общинската пътна мрежа ежегодно нарастват, но не се 

увеличават значително и стигат само за частично изкърпване и преасфалтиране на 

малки участъци.

Общините имат нужда от допълнително финансиране и помощ от държавата за 

цялостно решаване на проблемите, свързани с преасфалтиране на определени участъци, 

поставяне на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, пътни знаци и 

указателни табели, ремонт на пътните съоръжения. От първостепенно значение за 

бъдещото развитие на туризма в Област Русе е да се предприемат необходимите 

ремонтни дейности по пътищата водещи до културно-историческите обекти и 

забележителности (Басарбовски скален манастир, Ивановски скални църкви, 

Червенската крепост, пещерата „Орлова чука”).

Очевидно само със средствата, отпускани от републиканския бюджет, 

проблемите със състоянието на общинската пътна мрежа не могат да бъдат решени. 

След 01.01.2007 г. в условията на членството на Р. България в ЕС са предоставени нови 

възможности за финансиране на проекти за изграждане и реконструкция на 

общинските пътища.



По-голямата част от общините посочват като приоритетни пътищата от 1 -ва и 2- 

ра категория съгласно Решение на МС №236/13.04.2007 г. По техни данни са започнали 

прединвестиционни (предпроектни) проучвания и подготовка на проектни 

предложения за изграждане и реконструкция на общински пътища по Програмата за 

развитие на селските райони (мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”), с изключение на Община Русе, която попада в 

обхвата на градските агломерации и е изключена от тази програма.

Друга възможност предоставя ОП ТГС „Румъния-България” (Приоритетна ос 1 

„Достъпност”), по която се изпълняват проекти за ремонт на общинска пътна мрежа с 

трансграничен ефект. Като пример Община Русе реализира проект за цялостно 

решаване на проблемите по бул. „Тутракан” на стойност 7 859 392 евро.

Уличната мрежа в населените места от Област Русе е в сравнително добро 

състояние от гледна точка на изграденост, но не и от гледна точка на конструкция и 

технически параметри. Като цяло в градовете тя е по-добра от тази в малките населени 

места. Нейната дължина надхвърля в пъти дължината на общинската пътна мрежа и 

затова е обяснимо, че възстановяването и рехабилитацията й ще бъде доста по- 

продължително (средно в населените места дължината й варира от 15 до 40 км). Още 

повече, че преди да се извършат планираните ремонти трябва да се реализират 

проектите за подмяна на водопроводи и полагане на канализационни мрежи.

Необходимо е да се подчертае, че разрешаването на проблемите с обновяването 

на облика на населените места е на вниманието на общините и се отчита в техните 

годишни доклади, но поради забавяне отварянето на процедурите за финансиране по 

оперативните програми, много голяма част от инвестиционните намерения остават 

само като идеи без да има видим резултат. Не може да не се отчете и факта, че мерките 

предвидени в Програмата за развитие на селските райони, свързани с подобряването на 

инфраструктурата в населените места стартираха едва в края на 2008 г.

1.4.2.2. Ж елезопътен транспорт

На територията на Област Русе съществува изградена и добре развита 

железопътна инфраструктура. Текущият железен път по данни на НКЖИ е с дължина 

162 100 км. Най-важно стопанско значение имат жп линиите Русе-Горна Оряховица и 

Русе-Варна. Русенската жп гара има важно стратегическо значение за осъществяване на 

комбинирани превози по европейските транспортни коридори №7 и №9.

Наличният железен път е част от IV-та и IX-та жп линии. Средната скорост на



движение на влаковете по жп участъците от IV-та жп линия между отделните гари е 65 

км/ч., а по жп участъците от IX-та жп линия е 70 км/ч.

Фиг. 1.4.2.2.1. Ж елезопътна инфраструктура

Източник: НКЖИ

Таблица 1.4.2.2.1. IV железопътна линия Граница с Република Рум ъния-С тара 
Загора-Подкова

IV железопътна линия Русе север-Стара Загора-Подкова
Начална гара Крайна гара Дължина (м)

Граница РБ Русе-разпределителна 5 731
Русе -разпределителна Русе-пътническа 4 866
Русе -пътническа Долапите 11 192
Долапите Иваново 9 693
Иваново Две Могили 15578
Две Могили Борово 13 058
Борово Моруница 5 688
Моруница Бяла 11 196
Бяла км 87+100 (Граница с Обл. В.Търново) 10 098
Общо 87 100

IX железопътна линия Русе разпределителна -Каспичан и ЖП Възел Русе
Начална гара Крайна гара Дължина (м)

Русе-север Русе-разпределителна 5 005
Русе -разпределителна Товарна гара 1 321
Русе -разпределителна Русе-запад 5 904
Русе-запад РП „Доростол” 2407
РП „Дунав” Пост 1 658
Русе -разпределителна Образцов чифлик 10 395
Образцов чифлик Ястребово 11 655
Ястребово Ветово 12 410
Ветово Сеново 12 856
Сеново км.52+000 (Граница с Обл. Разград) 4 684
Общо: 67 295
Източник: НКЖИ

Като цяло железопътната инфраструктура на територията на Област Русе е в 

добро техническо състояние и позволява бърз и удобен превоз на пътници и товари. 

Със средства от държавния бюджет през 2008 г. е завършен ремонтът на централна жп 

гара Русе, като са обновени фасадата, пероните и дограмата на пътническото здание,



чакалнята и санитарните помещения за пътници, в т.ч. инвалиди и най-важната част -  

гаровия подлез. Създадени са оптимални условия за достъп на хора в неравностойно 

положение чрез изградените 2 бр. асансьори и едновременно е решен въпросът с 

прехода на гражданите от кв. „Дружба” към централната градска част.

Следва да се отбележи, че в приоритетните проекти на ОП „Транспорт” не 

фигурират обекти от Област Русе, с изключение на Географска информационна 

система (ГИС) за цялата жп мрежа в страната, която ще осигурява база данни с 

геопространствени параметри за железопътната инфраструктура, но за сметка на това, 

по данни на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията са планирани инвестиции от държавния бюджет в следните обекти:

• Възстановяване на проектните параметри на жп линия Русе-Варна (8 млн. лв.);

• Възстановяване на проектните параметри на жп линия Русе-Горна Оряховица (в 

участъците Две могили-Борово, Борово - Моруница, Моруница - Бяла -  6.8 млн. лв.).

1.4.2.З. Воден транспорт

Безспорно един от най-важните фактори за бъдещото развитие на Област Русе е 

стратегическото географско положение на областта и наличието на всякакъв вид 

транспорт. Широкият излаз на областта към река Дунав благоприятства развитието й 

чрез транспортната функция на реката и значението и за отключване потенциала на 

индустрията, земеделието, транспорта и транснационалното сътрудничество.

Анализът на състоянието на инфраструктурата по р. Дунав следва да се 

разглежда в два основни аспекта: интермодален транспорт и обслужващи съоръжения.

Прогнозите, използвани в секторната Оперативна програма „Транспорт” 2007 -  

2013 г., показват, че товарният обем на интермодалните превози през Русе ще нараства 

с около 18% за периода 2010 -  2020 г. Очевидно е, че има значителен потенциал за 

развитие на интермодални превози с използване на р. Дунав, но за да се постигне 

ефективност трябва да се развиват всички компоненти на системата -  жп, автомобилен, 

речен и въздушен транспорт и логистична база.

Пристанище Русе е най-голямото пристанище в българския участък на р. Дунав. 

То е и най-голямото пристанище в пристанищния комплекс и заема ключова позиция в 

Пан-Европейските транспортни коридори:

• Коридор VII -  Рейн-Майн-Дунав;

• Коридор IX -  Хелзинки - С. Петербург -  Москва -  Киев -  Букурещ -  Русе - 

Александруполис;



• Пътят на коприната -  комбиниран транспорт на транзитни товари по линията 

Варна-Русе;

• Коридор ТРАСЕКА -  Узбекистан-Азербайджан-Грузия-България-Европа. 

Пристанището е развит мултимодален център, в който се осъществява връзка

между три основни вида транспорт -  воден, автомобилен и железопътен. На 

територията му са разположени пътни връзки с централната пътна мрежа на България и 

жп коловози, които го свързват с жп мрежата на страната. Пристанище Русе е 

обособено като два терминала -  Русе-изток и Русе-запад, както и централен пътнически 

кей.

Фиг. 1.4.2.З.1. Транспортни коридори

Източник: ДП „Пристанищна инфраструктура’

По данни на ДП „Пристанищна инфраструктура” към 31.12.2011 г. на 

територията на Област Русе функционират следните пристанища:

I. С национално значение:ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ, което включва:

- Русе изток -  Пристанище за обществен транспорт с национално значение за обработка 

на генерални, насипни и наливни товари, контейнери и Ро-Ро кораби;

- Русе център -  Пристанище за обществен транспорт с национално значение за 

обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби;

- Русе запад -  Пристанище за обществен транспорт с национално значение за обработка 

на генерални, насипни и наливни товари;

II. С регионално значение:

1. Дунавски драгажен флот Русе (ДДФ) -  Обработка на генерални и насипни 

товари;

2. Русе -нефтоналивен терминал Арбис (Арбис)- Обработка на нефтопродукти 

и бункероване на кораби на „Ромпетрол” АД;



3. Порт Булмаркет Русе (Булмаркет) -  Обработка на генерални и насипни 

товари и нефтопродукти;

4. Русе Безмитна зона (БЗ) -  Обработка на нефтопродукти;

5. „Дубъл Ве Ко” Русе (Дубъл) -  Обработка на генерални и насипни товари и 

снабдяване на корабите с вода, телефон и електроенергия.

6. В началото на 2012 е регистрирано пристанище „Пристис”- Обслужване на 

пътници; швартоване, снабдяване на корабите с вода, електрическа енергия и 

комуникации; бункероване с гориво и смазочни материали; техническо снабдяване и 

услуги; снабдяване с хранителни и други продукти.

III. Със специално предназначение:

1. ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" Русе (ИАППД) -  

Местодомуване и ремонт на кораби, швартоване и снабдяване с вода, ел. енергия, 

хидротехническо проучване и строителство;

2. "Русенска корабостроителница" на „Русенска корабостроителница” АД (РК 

АД) -  Строителство и ремонт на кораби и плавателни съдове;

3. През 2011 г. е регистрирано пристанище „Ривър сервиз” За ремонт на 

плавателни съдове

Таблица 1.4.2.З.1. П араметри на пристанищ ата в област Русе

Параметри на 
прист анището 

(терминала)
Мяр
ка

Стойност

пристанище
Русе
изток Русе

център
Русе
запад ДДФ

ИА
ППД РК АД Арбис Булмар

кет БЗ Дубъл

Обща площ на 
пристанището

кв.
м 803 000 59 329 118 369 219 394 134 000 12 000 17 774 42 645 31 600 22 900

Корабни места бр. 14 10 11 3 - 2 1 4 1 2
Обща дължина 
на корабните 
места

м 1 492 1 490 1 310 280 414 550 60 650 100 200

Макс. дълбочина 
пред
корабните места

м 2.6 2.6 2.5 2.0 - - 2.6 1.0 2.0 4

Открита складова 
площ

кв.
м 180 500 0 28 700 10 000 - 3 000 0 19 000 0 2 130

Закрита складова 
площ

кв.
м 15 800 2 827 8 900 0 - 2 500 0 1 440 0 0

Обем на 
складовете 
за течни товари

куб.
м 0 0 0 0 - няма 5 800 0 40 000 0

Източник: ДП „Пристанищна инфраструктура ”



В сравнение с началото на разглеждания период се наблюдава сериозен ръст в 

частните инвестиции по отношение развитие на пристанищна инфраструктура за 

собствени нужди (Булмаркет, Ромпетрол и др.) и съответното увеличение на броя на 

пристанищата и пристанищните оператори.

Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 

2008 -  2015 г. в Република България определя пристанище Русе в трите си части като 

речно пристанище с национално значение, а разработването на Генерален план е 

приоритет за бъдещото му развитие.

От особено важно значение за Област Русе е възстановяването и развитието на 

речния пътнически транспорт.

За подобряване на корабоплаването през наблюдавания период, въпреки 

закъснението в сроковете за реализация, на три етапа се изпълнява Проект „Зимовник 

на АППД-Русе” за 39 бр. кораби, на обща стойност 13 934 млн. евро. Проектът (I и II 

етап) е финансиран по програма PHARE-CBC България-Румъния, а от българското 

правителство е поет ангажимент за завършване на III етап със собствени средства.

В индикативния списък с проекти по ОП „Транспорт”, като приоритетни за 

развитието на речното корабоплаване и навигация в Област Русе са включени 

проектите: „Създаване на речна информационна система в българската част на река 

Дунав” на стойност 15 млн. евро и „Подобряване на навигацията в българо-румънския 

участък на река Дунав от км. 530 до км. 520 -  Батин и от км. 576 до км. 560 -  Белене” 

на стойност 138 млн. евро, с бенефициенти съответно ДП „Пристанищна 

инфраструктура” и ИА „Поддържане и проучване на река Дунав”.

Като приоритетни проекти за изпълнение от ДП „Пристанищна 

инфраструктура”, Министерството на транспорта определя:

• Изграждане на инфраструктурата на пътнически терминал Русе-център;

• Разширение на пристанищен терминал Русе-изток -  изграждане на зърнен 

терминал;

• Изграждане на терминал за базови масла в района на км. 499 с капацитет за 

обработка 200 хил. тона гориво-смазочни материали.

По отношение развитието на водния транспорт, все още най-големият превозвач 

на товари по река Дунав традиционно е Параходство „Българско речно плаване” АД.

Друг важен фактор в превоза на товари по река Дунав е частната русенска 

компания „Рубишипс” ООД. „Рубишипс” ООД превозва извънгабаритни и тежки



товари, както и строителна и земеделска техника от Германия, Австрия, Бенелюкс, 

Италия и Англия до Източна Европа по р. Дунав.

Съществен принос в развитието на речния транспорт има и Русенската 

корабостроителница, която е приватизирана през април 1999 г. от немската компания 

Rousse Shipyard Beteiligungsgesellschaft mbH -  Germany. В резултат на инвестициите 

направени от компанията за първи път в историята на речното корабостроене в Русе 

могат да се произвеждат кораби до 9 000 тона водоизместимост и 135 метра дължина.

1.4.2.4. Въздушен транспорт

Летище Русе е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт. 

Разположено e на 17 км от гр. Русе, в близост до с. Щръклево. Целта през последните 

години е да бъде отдадено на концесия, като ще обслужва полети на товарни самолети, 

но ще притежава и пътнически терминал.

Летището практически не функционира от 2000 г., като гражданските полети са 

прекратени през 1991 г., а военните -  през 2000 г.

Фиг.1.4.2.4.1 Летищ а в Република Б ългария

Източник: ГД „ГВА ”.

През 2005 г. собствеността върху Летище Русе беше прехвърлена от 

Министерство на отбраната на Министерство на транспорта, а с решение на МС от 22 

декември 2006 г. летището придоби международен статут. Летището разполага с 2 000 

дка прилежаща земя, а пистата му е дълга 2 500 метра.



Местоположението на летището е стратегическо за Област Русе с възможност за 

комбиниране на железопътния, сухопътния, водния и въздушния превоз на товари. 

Летището притежава пътнически терминал, а ако бъдещият концесионер предвижда 

обслужването и на товарни самолети, има възможност да се построи и товарен 

терминал. Летище Русе има възможност за отделяне на товарната от пътническата 

дейност и безпроблемно да бъдат извършвани и двата типа дейност. В зависимост от 

големината на самолетите, е възможно да се наложи частична реконструкция на 

пистата. Отварянето му за полети ще бъде мощен стимул за развитието на Област Русе, 

като интермодален транспортен център.

1.4.3. Енергийна инфраструктура.

В Област Русе основен доставчик на електроенергия е чешката компания 

Енерго-про (до 2011 г. доставчик беше Е.ОН България ЕАД), със седалище гр. Варна. В 

град Русе е ситуиран разпределителен обслужващ център, обхващащ територията на 

областите Русе и Разград.

Фиг.1.4.3.1. Електропреносна мрежа

Източник ЕОН България.

Активните инвестиции на двете компании за модернизация на 

електроразпределителната мрежа доведоха до намаляване броя на авариите и 

прекъсванията в електрозахранването на населените места от областта. Въпреки това 

обаче електроразпределителната мрежа се нуждае от доизграждане, реконструкция и 

модернизация, особено в общините от селските райони на областта.

Топлоснабдяването и газификацията също се развиват възходящо и за 

наблюдавания период са извършени значителни инвестиции в изграждане и 

модернизиране на мощностите и мрежите.



„Топлофикация -  Русе” ЕАД е вече 100% частно търговско дружество със 

седалище в град Русе.Собственик на капитала е Mechel International Holdings AG, 

Швейцария.

„Овергаз Инк.” АД, чрез своето дъщерно дружество „Газоснабдяване -  Русе” 

ЕАД, започна проекта за газификация на гр. Русе през лятото на 2004 г., като през 2005 

г. общата дължина на газоразпределителната мрежа е била 32 км, а към края на 2008 г. 

е изградена общо 120 км. газоразпределителна мрежа, доставени са 14.8 млн. куб. м. 

природен газ за битови и промишлени абонати (общо 2 445 абоната с 12 000 

потребители, от които 2 237 битови, 142 обществено-административни сгради и 66 

промишлени предприятия). Това е показател за изключително бързото развитие на 

газоснабдяването в Област Русе. Следва да се подчертае, че това е валидно най-вече за 

областния център, докато в останалите населени места използването на природен газ за 

отопление е една дългосрочна перспектива. Инвестиционните намерения на 

компанията включват разширяване на периметъра на мрежата и газифицирането на гр. 

Бяла.

На 28.07.2008 г. беше създадено ново дружество -  „Дунавгаз” ЕАД, което 

обедини дружествата „Газоснабдяване -  Русе” ЕАД, „Газоснабдяване -  Разград” ЕАД, 

„Газоснабдяване -  Попово” ЕАД, „Ловечгаз 96” ЕАД, „Раховецгаз 96” ЕАД, „Павгаз” 

ЕАД и „Плевенгаз” ЕАД. От 17.07.2009 г. газоснабдяването се осъществява от 

„Овергаз-Север“ АД.

Фиг. 1.4.З.2. Газоразпределителнна мрежа

СЪРБИЯ

МАКЕДОНИЯ

Източник: ” Овергаз Инк.” АД



1.4.4. Съобщителна инфраструктура

Изключително бързо развиващият се сектор „Информационни технологии” и 

настъпилата приватизация през последните години осигуриха много по-добри 

възможности за развитието на съобщителната инфраструктура в Област Русе.

Приватизираната Българска телекомуникационна компания (БТК) ЕАД само за 

няколко години коренно промени представите на обществото за предоставяне на 

телекомуникационни услуги от фиксирана и мобилна телефония до високоскоростен 

ADSL интернет и пренос на данни за масовия потребител, големите корпоративни 

клиенти, малкия и среден бизнес. Преструктурирането на компанията, поетапната 

цифровизация на фиксираната мрежа и стартирането на нов мобилен оператор 

„Виваком”доведоха до значително подобряване качеството на услугите и в по-малките 

и отдалечени населени места от Област Русе.

С реализация на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) е изграден оптичен 

пръстен на опорната мрежа на ЕСМ с начален преносен капацитет от 2.5 гигабита в 

секунда, и възможност за последващо разширение до 10 гигабита в секунда, използващ 

цифрова преносна технология с мултиплексиране по време (проект „SDH”).

Фиг. 1.4.4.1. Оптичен пръстен към ЕСМ

Източник: ДАИТС

Предвидено е поетапно да се изграждат мрежите за достъп на общините към 

ЕСМ до достигане на единна мрежова свързаност между всички централни и 

териториални органи на изпълнителна власт и местните органи на управление.

В тази посока са и предвидените операции в ОП „Регионално развитие” и ОП 

„Административен капацитет”, включително въвеждането на електронното 

правителство.



Във връзка с изискванията на ЕС през 2008 г. беше изградена и функционира 

Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер (НССПЕЕН)

112, базирана в 6 центъра, разположени в София, Русе, Варна, Бургас, Кърджали и 

Монтана.Центровете в София и Русе са основни за системата и са напълно резервирани. 

При повреда или отпадане на един от тях, функциите се поемат от другия. Инсталирана 

е DWDM уплътнителна система между градовете Русе и София, с която се създава 

технологична възможност за увеличаване на преносния капацитет до 32 пъти.

Развитието на мобилните оператори (МТел, Глобул, Виваком) също бележи 

значителен напредък за периода, най-вече що се отнася до разширяването на обхвата на 

мрежата, въвеждането на нови услугии технологии (UMTS -  Universal Mobile 

Telecommunications System -Високоскоростна мобилна технология от трето поколение, 

HSUPA -  High Speed Uplink Packet Access -  Технология от четвърто поколение 4 пъти 

по-бърза от съответната скорост при UMTS)

Като цяло в Област Русе и трите мобилни оператора имат оптимален обхват. 

Предлагането на високоскоростен мобилен интернет донякъде решава проблемите с 

осигуряването на интернет връзка в по-малките и отдалечени населени места от 

областта, но все още инвестициите и от страна на мобилните оператори и от останалите 

фирми от IT сферата, се движат с много по-бавни темпове в селските райони в 

сравнение с областния център гр. Русе.

Предприетите действия за осигуряване на допълнителни средства от страна на 

ЕК за изграждане на високоскоростни широколентови интернет мрежи в селските 

райони целят всички населени места да имат осигурена качествена връзка с глобалната 

мрежа. Качественият достъп до интернет ще намали изолацията на земеделските 

стопанства и предприятията в селските райони и особено на малките и средни 

предприятия (МСП), както и ще повиши тяхната конкурентоспособност чрез достъп до 

международните пазари, по-бързи и по-ефикасни начини за осъществяване на 

стопанска дейност.

В резултат на изключително бързото развитие на информационните технологии 

сериозен дял в предоставянето на услуги заемат и частните оператори и доставчици на 

интернет в Област Русе. Основно те са насочени към доставката на всякакъв вид 

информационни услуги -  Интернет, телефон, телевизия, радио, свързаност по безжична 

мрежа базирана на FTTH (Fiber-to-the-home) технология. Само през 2007 г. „Нетуъркс 

България” ООД е изградила 107 км оптична мрежа в гр. Русе. В последните години 

настъпва и нов продукт -  цифровата телевизия.



В Област Русе се приемат всички национални и някои чуждестранни ТВ-радио 

станции, излъчващи от Румъния, а с допълнителна антена могат да се приемат още ТВ- 

радио станции, излъчващи от Шумен, Разград, Свищов и други. Тук се намира и РТВЦ 

Русе на БНТ, излъчващ програма „Север”. От октомври 2007 г. ТВ канал „Север” 

излъчва всеки ден програма от 16:00 до 24:00 часа в обсега на дециметровия обхват в 

областите Русе, В. Търново, Разград и Силистра. Отделни предавания и филми се 

излъчват „в мрежа” от 4-те РТВЦ, което означава 80% покритие на територията на 

България.

Следва да се отбележи, че след приватизацията на БТК, през 2007 г. започна 

прехвърлянето на собствеността на кабелната радиомрежа (т.нар. радиоточки) на 

общините, които си остават за по-голямата част от населението в селата основен 

източник на информация. В същото време обаче предоставените безвъзмездно мрежи и 

съоръжения са в изключително лошо техническо състояние и общините не разполагат с 

необходимата професионална, физическа и финансова възможност да ги поддържат и 

експлоатират.

ТП „Български пощи” -  Русе, като поделение към „Български пощи” ЕАД е 

основен пощенски оператор за територията на Област Русе.

Въпреки трансформациите в последните години и излизането на пазара на 

частни конкурентни фирми, „Български пощи” -  ЕАД остава основен доставчик на 

услуги в селата и играе значителна социална роля за жителите им.



1.5. ЕКО ЛО ГИ ЧН О  СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ

Състоянието на околната среда в Област Русе през разглеждания период се 

подобрява в резултат на предприетите мерки от институциите в съответствие с 

екологичното законодателство, изискванията на ЕС и реализираните инвестиции. 

Свидетелство за това е ръстът на средствата, които се оползотворяват за опазване и 

възстановяване на околната среда, илюстриран в таблицата по-долу.

Таблица 1.5.1. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда в Област 

Русе

(хил. лева)

2006 2007 2008 2009 2010
Област Русе - общо 12 310 25 404 41 979 19 995 19 210

Забележка: Конфиденциални данни за всички общини в областта

Източник: ТСБ -  Русе

Както се вижда от посочените данни, ръстът на разходите за опазване на 

околната среда е много видим през първите три години на периода. Спадът на 

оползотворяваните средства през 2009 и 2010 г. е в резултат от кризисното състояние 

на икономиката както в национален, така и в регионален мащаб. Традиционно през 

последните години разходите за поддържане на дълготрайни материални активи с 

екологично предназначение са значително по -  големи от направените инвестиции. В 

структурата на общите разходи за опазване и възстановяване на околната среда най -  

значим е делът на разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.

Екологичното състояние на Област Русе може да бъде установено най-прецизно 

чрез анализ на отделните компоненти, съставящи екологичната картина.

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния 

слой на атмосферния въздух, през наблюдавания период се осъществява от 

стационарни пунктове за мониторинг на Министерството на околната среда и 

водите.На територията на Област Русе са разположени АИС -  Русе, ДОАС (R2) -  

„Жити”, ДОАС (R3) - „Хлебна мая” и една мобилна автоматична станция (МАС). 

ДОАС ,,РИОСВ” (R1) e изведен от експлоатация на 01.01.2011 г.

Работата на пунктовете за мониторинг се допълва от съвместна българо- 

румънска система за контрол на качеството на атмосферния въздух, която разполага с 

ДОАС системи във въздушните басейни на двойките градове Русе -  Гюргево и 

Силистра -  Калъраш, разположени на територията на България и Румъния. В системата



Русе -  Гюргево се контролират атмосферните замърсители серен диоксид, азотен 

диоксид, азотен оксид, озон, бензен, въглероден оксид и фини прахови частици (ФПЧ 

10). Системите са оборудвани със собствени метеорологични станции, в които се 

измерват скорост и посока на вятъра, температура, относителна влажност и слънчева 

радиация.

Според годишните доклади за състоянието на околната среда, изготвени от 

РИОСВ-Русе, главните замърсители на въздушния басейн в областта са серен двуокис, 

азотен двуокис, въглеродни окиси, озон, бензен и прах. По-ограничено проявление 

имат емисиите на хлороводород, амоняк, фенол, бензол, толуол, кислол и стирол.

Географските особености на територията, релефът, както и характерните 

климатични явления, като преобладаващи североизточни и югозападни ветрове, 

температурни инверсии и др. допринасят за допълнително влошаване на качеството на 

въздуха.

Чистотата на въздуха снижава своите показатели през зимните месеци, когато 

към целогодишно действащите източници се прибавя и емитирането на замърсители от 

комунално-битовото отопление.

Анализът на динамиката на замърсяването налага извода, че с изключение на 

данните по показателя „прах”, съществува тенденция за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух в региона. През разглеждания период обаче интензивността на 

превишените концентрации на прах през зимните месеци се запазва, докато 

превишенията през лятото са единични. През периода не са отчетени превишения на 

средногодишните норми за бензен и серен диоксид. За повишаване концентрациите на 

атмосферните замърсители оказват влияние пътният транспорт, горивата в бита, 

строителството, както и транспортирането, съхранението и дистрибуцията на горива.

Въз основа на комплексна оценка на състоянието на атмосферния въздух, 

територията на община Русе е разделена на 6 хомогенни зони -  четири на територията 

на град Русе и две извън нея. За всяка от зони те са определящи следните 

характеристики:

• състояние на атмосферния въздух;

• параметри на атмосферния въздух, играещи роля на санитарно-хигиенни

ограничители относно определени видове функционално използване на зоната;

• влошени параметри на атмосферния въздух, подлежащи на планомерно

възстановяване;

• прогнозна оценка относно вероятната степен на възстановяване на



увредените параметри през следващите10 -  15 години;

• прогнозна оценка относно параметрите на въздуха, които се очаква да 

играят роля на санитарно-хигиенни ограничители през следващите10 -  15 

години;

• препоръки относно възможните компенсационни мероприятия за 

възстановяване на увредените параметри на атмосферния въздух през 

следващите10 -  15 години.

Зонирането показва, че проблеми със замърсяване на въздуха има само в град 

Русе и то основно в зони 1 и 2. В тях утежненото състояние на атмосферния въздух се 

обуславя от регистрираните превишения на прах (ФПЧ 10). Причини за това са 

натовареният автомобилен трафик и влиянието на Източната и Западната промишлени 

зони. Основен източник на замърсители през зимния период е битовото отопление с 

твърдо гориво, тъй като значителна част от територията на зоните 1 и 2 е без централно 

отопление.

В Област Русе до голяма степен са решени проблемите със замърсяването на 

въздуха, характерни за края на 90-тегодини и познати сред населението като 

„обгазявания”. Въпреки че основните предприятия замърсители в края на 

наблюдавания период са или закрити, или работят с намален капацитет, не може да се 

твърди, че качеството на атмосферния въздух е в рамките на нормите по следните 

причини:

• Износването на съществуващите пречиствателни съоръжения в 

работещите фирми влошава качеството на въздуха;

• Стартират дейност нови фирми с неизправни пречиствателни съоръжения;

• Сериозен фактор за замърсяването на атмосферния въздух е 

експлоатацията на голям брой стари автомобили, камиони и автобуси, 

които изхвърлят в атмосферата големи количества вредни съединения. 

Около 45% от замърсяването на въздуха е в следствие на автомобилния 

трафик;

•  С централно отопление разполага малка част от населението, локалните 

отоплителни инсталации с твърдо гориво са основен източник на 

комунално -  битово замърсяване на въздуха със серен диоксид, прах и 

летливи органични съединения.



За ограничаване на отрицателните последствия от вредните емисии в резултат от 

работата на определени фирми в секторите индустрия, транспорт, енергетика и селско 

стопанство на областно ниво са предприети мерки в следната посока:

• Повишаване на превантивния и текущ контрол в обекти с неподвижни 

източници на емисии в атмосферния въздух с оглед повишаване ефективността 

на работа на пречиствателните съоръжения.

• Повишаване качеството на атмосферния въздух чрез поетапна подмяна на 

електрофилтрите към котлите в ТЕЦ „Русе -  Изток”, в изпълнение на 

Прилагащата програма към Директива 2001/80/ЕС.

• Изпълнение на условията в комплексни разрешителни на „Оргахим” АД и 

„Топлофикация -  Русе” ЕАД клон ТЕЦ -  Изток с цел достигане НДЕ в 

съответствие с европейското законодателство.

• Изпълнение на мерките, заложени в разработените и актуализирани през 2011 г. 

общински програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 

установените норми за качество на атмосферния въздух в района на гр. Русе, 

както следва:

- Н амаляване на замърсяването от транспорта чрез: обновяване на 

съществуващия тролейбусен парк и мерки за стимулиране използването на 

тролейбусен транспорт; управление на автомобилния трафик чрез GPS система 

за контрол на автомобилите, извършващи сметосъбиране и поддържане на 

обществена хигиена, както и на транспортните средства от общинската 

транспортна схема на територията на Община Русе, като се цели и по-голяма 

информираност при пробега; подобряване организацията на транспортната 

схема, чрез проектиране и изграждане на нова или оптимизиране на 

съществуващата инфраструктура; въвеждане на ефективен контрол на емисиите 

на вредни вещества от автотранспорта при провеждане на конкурси за 

разпределение на линиите от обществен транспорт.

- Н амаляване на излъчваните емисии вредни вещества от горивните процеси в 

търговския, административния и жилищния сектори чрез: централно 

топлофициране на жилищни квартали, търговски и обществени сгради (по плана 

на Община Русе); битова газификация на жилищни квартали, търговски и 

обществени сгради (по плана на Община Русе).



- И зготвяне и реализация на проекти за подобряване на енергийната 

ефективност, финансирани по оперативни програми от структурните фондове на 

ЕС.

- Реализиране на други мерки, които имат пряко или косвено отношение към 

подобряване качеството на атмосферния въздух: почистване и поддържане на 

уличната мрежа; благоустройство на крайпътни и междублокови пространства -  

засаждане на дървета и храсти.

Съществен компонент от екологичната картина на Област Русе е чистотата и 

качеството на водите.

Подземните води в Област Русе нямат отклонения от екологичния праг по 

показателите разтворени вещества, неразтворени вещества, амоний, нитрити, 

детергенти, съдържание на метали от видовете Ni, Zn, С ^  Cd, РЬ, Сг, As и 

нефтопродукти.

Данните за водоприемниците р. Русенски Лом и р. Янтра в обхвата на областта 

показват, че не са превишени нормите по отношение на киселинните и окислителните 

условия. Неразтворените вещества обаче са над ПДК, а съдържанието на желязо е с 

тенденция към все по-значително превишаване на ПДК. Съдържанието на амониев и 

нитратен азот и фосфати е с тенденция на постоянно понижаване.

В крайречните селищни системи няма изградени пречиствателни станции за 

отпадни води.Определена степен на тяхното пречистване се постига от локалните 

пречиствателни съоръжения, като септични ями, биофилтри, мазниноуловители, 

каломаслозадържатели и заводски пречиствателни станции за битово-фекални и 

химически замърсени води.

Преобладаващата част от малките агломерации нямат изградени 

канализационни мрежи, като отпадните води най-често се отвеждат в земните 

пластове. Селищни канализационни системи има изградени в градовете Русе, Бяла и 

частично в Борово.

С цел опазване на водите от замърсяване, намаляване на отрицателното 

въздействие на заустваните отпадъчни води и подобряване качеството на 

повърхностните и подземните води, в периода 2006 -  2011 г. в Регионална инспекция 

по опазване на околната среда -  Русе е съгласувано изграждането на 16 пречиствателни 

станции за отпадъчни води за населени места до 10 000 жители и доизграждане и 

рехабилитация на канализационните мрежи в Община Русе. Същите се предвижда да



бъдат изградени по ОП, свързани с околната среда и развитието на селските райони, 

през насоящия и следващия планов период.

Върху състоянието на реките оказват влияние проблемите с отпадните, 

органично замърсени води на предприятия, които нямат изградени пречиствателни 

станции.

Водоснабдяването на всички селища на територията на Област Русе се 

осъществява от ВиК оператор. Питейните води по количество и качество задоволяват 

напълно потребностите на областта, но водопроводната система е остаряла и 

амортизирана. Предстои подмяна на етернитовите тръби, от които е изградена 83 %  от 

водопроводната мрежа на областта. Необходимо е обновяване и доизграждане на 

главни водопроводни клонове, вкл. и преминаващите през частни имоти.

Анализите на Регионална лаборатория -  Русе показват, че няма съществена 

промяна в състоянието на река Дунав като водоприемник трета категория. 

Благодарение на самопречиствателната способност на реката и прекратената дейност на 

някои предприятия, не са констатирани съществени отклонения от показателите за тази 

категория. По данни на Басейнова дирекция с център гр. Плевен, нормите на 

киселинните и окислителните условия за р. Дунав не се превишават, но е констатирано, 

че водите на реката не отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по 

микробиологични и физико-химични качества.

В резултат на трайното замърсяване на водите на реките по определени 

показатели над допустимите норми и свързаната с това невъзможност речните води да 

бъдат използвани за къпане, сериозно намалява и потенциалът за развитие на 

рекреационен туризъм и водни спортове на Община Русе.

Отвеждането на отпадните води е проблемна зона за Област Русе, тъй като с 

обществена канализационна мрежа, която се експлоатира от ВиК операторите, са само 

две селища - община Бяла и община Русе. По данни от последното преброяване през 

2011 г., населението на област Русе, свързано с обществена канализационна мрежа, е 

63,6 %, докато за страната към края на 2010 г. този процент е 70,6. В сравнение с 

останалите области от Северен централен район, областта се нарежда на трето място по 

количеството на заустени отпадни води, като едва 35.0% от тях се третират. Само на 

територията на град Русе чрез 12 колектора се заустват в реките Дунав и Русенски Лом 

около 27 млн. куб. м отпадъчни води.



На територията на областта е изградена една селищна пречиствателна станция за 

отпадни води, в която се събират водите на гр. Русе и която е пусната в експлоатация 

през декември 2011 г. Благодарение на това съоръжение се намалява замърсяването на 

крайбрежната зона на град Русе, създават се условия за рибовъдство в устието на р. 

Русенски Лом и се ограничава замърсяването на долното течение на р. Дунав, а чрез 

нея и на Черно море.

За проблема с производствените отпадни води в областта е намерено решение, 

тъй като във всички по-големи производствени обекти функционират пречиствателни 

станции. Въпреки това при голяма част от тях е налице амортизация на съоръженията, 

проблем с поддръжката на локалните пречиствателни станции и неправилната им 

експлоатация, което е причина за непостигане на изискващата се степен на пречистване 

на отпадните води.

Към настоящия момент е ликвидирано органичното замърсяване на водните 

обекти от изградените на територията на Област Русе свинекомплекси и животновъдни 

ферми. В резултат на издадените Комплексни разрешителни от Министерството на 

околната среда и водите и заложените условия в тях, е преустановено директното 

заустване, като отпадъчните води се отвеждат в обособени за целта лагуни, съгласно 

изискванията на Екологичното законодателство.

В резултат на несъвършенства в системата за отвеждане на дъждовните води в 

гр. Русе, някои участъци от уличната мрежа на града се наводняват при обилни валежи. 

Опасности при поройни дъждове има и по поречията на Янтра и Русенски Лом.

В областта 100% от населението е обхванато от обществено водоснабдяване. 

Статистическите данни показват, че за периода 2006 -  2010 г. няма драстична промяна 

в общото количеството на използваната вода във всички икономически сектори, като 

тенденцията е към неговото намаляване. Положителна тенденция е и спадът в дела на 

загубите на вода при нейното транспортиране (от 47% на 42%).

Чистотата на почвите е следващата характеристика, по която се прави оценка 

на екологичната картина в Област Русе. На територията на областта е изградена 

мониторингова мрежа за наблюдение и контрол върху състоянието на почвената 

покривка, като мониторинг се извършва на три нива: първо ниво -  широкомащабен 

мониторинг; второ ниво -  мониторинг на мрежите за вкисляване и засоляване; трето 

ниво -  мониторинг на локални замърсители от земеделски източници. Целта на тази 

мониторингова система е да се обхванат по-големи площи от почвени различия,



намиращи се на територията на страната. В нея влизат 11 пункта за почвен мониторинг, 

разположени в с. Полско Косово, с. Белцов, с. Бистренци, с. Батишница, с. Тръстеник, 

с. Кацелово, с. Нисово, с. Ястребово, град Ветово и град Сливо поле.

Почвеното пробонабиране и анализите се извършват от Регионална лаборатория

-  Русе, а освен това съществуват и локални пунктове за почвен мониторинг в някои от 

фирмите в град Русе.

При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки 

метали над ПДК, както и засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на 

правилна употреба на препарати за растителна защита и опазване на почвата от 

химическо замърсяване и пестициди. Не е констатирано наднормено съдържание на 

тежки метали в крайпътните ивици, което е показател за ползването на безоловен 

бензин. През последните години все повече се налага тенденцията към намаляване 

замърсяването на земите и почвите в резултат на ограниченото ползване на пестициди 

и торове в земеделието.

Най-много почви се разрушават чрез откритото рудодобиване и свързаните с 

това дейности, които водят до погребване на почвите под отпадъчни материали -  

табани, хвост, пепел от топлоцентралите, отпадъци от индустриални предприятия и др. 

На територията на Област Русе има терени с приблизително 500 хектара обща площ, 

които са значително увредени от рудодобивни дейности. За подобряването на тяхното 

състояние те се нуждаят от рекултивация, към която трябва да се пристъпи спешно, тъй 

като това е бавен процес, който отнема години.

Сериозен проблем за областта е ерозията на почвите в резултат от тяхното 

неправилно използване. За Област Русе ерозиралите площи възлизат на 20 448 910 дка. 

Водната ерозия също причинява сериозни увреждания на почвените пластове по 

поречието на река Дунав. През наблюдавания период добри резултати са постигнати по 

извършването на противоерозийно укрепване на брега на р. Дунав в района на селата 

Бръшлен, Батин и Кривина.

Ш умовото замърсяване също е важен критерий при оценката на екологичната 

картина. Основните източници на шумово замърсяване в Област Русе са разположени 

на територията на град Русе. През периода 2006 -  2011 година се наблюдава тенденция 

към спад в измерените шумови нива, като броят на обектите, които генерират шум в 

стойностите от 68 до 72 дБ е спаднал почти на половина.



При осъществения мониторинг на нивата на шум от промишлени източници за 

периода 2006 - 2010 г. не са констатирани съществени отклонения от нормативно 

определените граници. За обектите с регистрирани превишения са изпълнени мерки, 

довели до намаляване на шума до съответните норми.

В съответствие с нормативните изисквания на екологичното законодателство е 

одобрена стратегическата карта на шум за гр. Русе, като единствена агломерация 

(населено място с над 100 хил. жители) в областта. Картата съдържа информация за 

предходна, настояща и очаквана шумова ситуация в Русе. Предвид голямата територия 

на гр. Русе и утежнената акустична обстановка, следва да се реализират приоритетно 

мерки в районите с най-голямо превишение на граничните нива на шума.

Друг важен показател за характеризиране на екологичната картина на Област 

Русе е управлението на отпадъците. Област Русе е голям промишлен, търговски, 

транспортен, туристически и административен център, който генерира значителни по 

количества и видове отпадъци. Те замърсяват компонентите на околната среда, 

ограничават използваемостта на земята, създават санитарно-хигиенни проблеми и са 

своеобразен дразнител на естетическите възприятия на хората. В резултат на 

протичащите в периода на натрупване на отпадъците физични, химични и биологични 

процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ 

силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и 

почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна те са 

ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба 

може да доведе до съхранение на природните ресурси.

Всички общини в Областта разполагат с утвърдени от РИОСВ - Русе програми 

по управление на дейностите с отпадъци. Повечето мерки, включени в плановете за 

действие към тях, се изпълняват в съответните срокове. Към 2011 година почти 100% 

от населението на областта се обслужва от системите за организирано сметосъбиране, 

като във всички населени места от областта са разположени контейнери за 

сметосъбиране. Обслужването на съдовете и транспортирането на отпадъците до 

съответните депа се извършва от специализирани фирми.

Към настоящия момент основният метод за обезвреждане на отпадъците в 

Област Русе е тяхното депониране. 97% от образуваните отпадъци в областта се 

депонират на собствени или на регионални депа.



В началото на 2006 г. влиза в експлоатация Регионално депо за неопасни, 

инертни и опасни отпадъци, което обслужва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо 

поле и Тутракан. Депото е на стойност 7.3 млн. евро, от които 75% са осигурени по 

ИСПА, а останалите -  от държавния бюджет. Изградени са 7 бр. клетки от общо 9. 

Остатъчният капацитет на депото е 978 хил. т. Към момента постъпващите за 

депониране в Регионално депо -  Русе отпадъци (битови и производствени отпадъци, 

които нямат опасни свойства) не се подлагат на предварително третиране, което води 

до неговото преждевременно запълване и в перспектива до изчерпване на неговия 

капацитет.

Към настоящия момент е в ход процедурата по изграждане на второ регионално 

депо в Област Русе -  това в град Бяла. Очаква се до 2013 г. да бъде изградена цялата 

регионална система за управление на отпадъците за регион Бяла, в който са включени 

общините Бяла, Борово, Две могили и Ценово (извън територията на Област Русе са 

предвидени и общините Полски Тръмбеш и Опака). Важно е да се отбележи, че в 

Област Русе количеството отпадъци на човек годишно е най-малко в сравнение с 

останалите области в СЦР.

Със заповед на Директора на РИОСВ -  Русе от месец юли 2009 г. е спряна 

експлоатацията на съществуващите общински сметища на територията на Област Русе. 

Предстои поетапната им рекултивация. Във всички общини се полагат усилия за 

изпълнение на целите на областната стратегия в това направление. Дейността по 

сметосъбиране се извършва във всичките 8 общини. В общините Ветово, Иваново и 

Русе се осъществява чрез външен изпълнител, а в останалите -  Борово, Две могили, 

Сливо поле и Ценово, сметосъбирането се извършва чрез собствена дейност на 

общината, посредством общинско предприятие или общинско търговско дружество 

(Бяла).

В резултат от дейността на недобросъвестни физически и юридически лица на 

територията на областта ежегодно възникват незаконни сметища и площи, замърсени с 

отпадъци. Нерегламентираните (криминални) сметища своевременно се ликвидират от 

общинските ръководства.

През периода 2007 -  2011 г. всички общини от Русенска област са въвели 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, имат сключени договори с 

организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и разполагат със съответните 

съдове. Отпадъците, изхвърлени в съдовете за съхраняване на отпадъци от опаковки, се 

подлагат на сепариране. Онези от тях, които подлежат на преработка и рециклиране, се



балират и предават за последващо третиране на лица, притежаващи съответните 

разрешителни за дейности с отпадъци. На територията на област Русе има само една 

площадката, която участва в колективна система на организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки. Неподлежащите на рециклиране отпадъци се транспортират до 

Регионално депо-Русе, където се депонират.

Ефективността на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е 

най-висока в гр. Русе. Тя се дължи на по-добрата организация на дейностите, близостта 

на сепариращата инсталация до системите за събиране на отпадъци от опаковки, 

високото ниво на информираност на населението, своевременния контрол на 

общинската администрация към операторите, обслужващи системите за недопускане 

смесването на рециклируеми отпадъци с общия поток битови отпадъци. Делът на 

подлежащите за рециклиране отпадъци от опаковки, събрани от контейнерите за 

разделно събиране в гр. Русе, е около 60% от общото количество събрани отпадъци от 

системите за разделно събиране. От всички разделно събрани отпадъци около 46% 

отиват за преработка и рециклиране. За съжаление това количество представлява едва 

9% от общото количество на генерираните отпадъци.

Негативен факт е, че на територията на Област Русе все още няма изградени 

площадки за преработване и оползотворяване на отпадъци, въпреки заявените 

инвестиционни намерения за изграждане на такива. Дейностите по предварително 

третиране (сортиране и балиране) на събраните отпадъци от опаковки се извършват от 

„Унитрейд БГ-М ” ЕООД Русе, притежаващо разрешение №10-ДО-409-02 от 20.07.2009 

г. Никъде в общините не са стартирали мерки за изграждането на площадки за 

третиране и компостиране на биоразградими отпадъци.

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за 

населението системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на 

отпадъците, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е 

предизвикателство за по-малките общини в областта. Особено важен фактор за 

бъдещото интегрирано управление на отпадъците на територията на Област Русе е 

осигуряването на партньорство между общините и създаването на сдружения на 

териториален принцип, още повече, че този подход се насърчава при кандидатстване по 

ОП „Околна среда”.

До момента на територията на Област Русе има разработен и одобрен само един 

проект за рециклиране на строителни отпадъци. В непосредствена близост до 

Регионалното депо на гр. Русе е разположена инсталацията за раздробяване на



строителни отпадъци и разделянето им по фракции. Строителните отпадъци основно се 

изземват от Регионалното депо, като преработените отпадъци са в ограничени 

количества поради липса на пазар за получените материали.

В Област Русе е постигнат напредък и по отношение на опасните и болнични 

отпадъци. В общините е решен проблемът по временното съхранение на опасните 

пестицидни отпадъци чрез изграждане на съответни складове. За тяхното крайно 

обезвреждане на Регионалното депо за отпадъци на гр. Русе са изградени две клетки за 

опасни отпадъци. Събраните от областта пестицидни отпадъци в стоманобетонни 

кубове през 2011 г. са депонирани в една от клетките за опасни отпадъци на 

Регионалното депо на гр. Русе, като впоследствие са изнесени извън пределите на 

страната от лицензиран за това оператор.

Частично са решени и проблемите по третиране на другите генерирани опасни 

отпадъци -  отпадъци от излезли от употреба МПС, луминесцентни лампи и др.

С въвеждането в експлоатация от месец април 2008 г. на Автоклавна инсталация 

за обезвреждане на отпадъци от лечебни заведения е решен и проблемът по 

обезвреждането на опасните болнични отпадъци. Инсталацията, която е разположена 

на територията на МБАЛ -  Русе АД, е с капацитет 55-70 кг отпадъци на час.

За да се оцени съществуващото състояние по отношение на генерирането и 

управлението на отпадъци на територията на Област Русе, е важно да се обърне 

внимание на следните обстоятелства:

• Нормата на натрупване на битови отпадъци на територията на Област Русе е 

значително по-ниска в сравнение с посочената такава за страната и за 

държавите-членки на Европейския съюз;

• Въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 

територията на общините от Област Русе допринася за намаляване количеството 

на депонираните отпадъци за сметка на рециклираните такива с 3.29 

кг/жител/година;

• Мониторингът на отпадъците в Област Русе все още не е на необходимото ниво. 

Основните проблеми в докладването, регистрацията, обработката и анализа на 

информацията за управлението на отпадъците в разглеждания период са:

- не всички организации, при чиято дейност се образуват производствени 

отпадъци, притежават необходимите документи за дейности с отпадъци 

съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците -  ЗУО (ДВ бр. 

53/2012 г.);



- организациите, които притежават документи за дейности с отпадъци, декларират 

по-ниски годишни количества генерирани отпадъци;

- организациите изхвърлят образуваните вследствие на производствената им 

дейност отпадъци в съдовете за битови отпадъци, което затруднява реалното 

отчитане на количеството на битовите отпадъци;

-  информацията за образуването и управлението на някои групи масово 

разпространени отпадъци като отработени масла, отпадъци от опаковки, 

негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и др. е 

непълна.

На територията на Област Русе има редица защ итени природни обекти, които 

са част от областната екосистема. Закрилата на такива обекти се обявява със заповед на 

министъра на околната среда и водите с цел опазване на биологичното разнообразие в 

екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и с оглед 

съхраняването на уникални обекти на неживата природа. На територията на област 

Русе са налице 14 защитени обекти: част от Резерват “Бели Лом“, намираща се в 

землището на село Кривня, община Ветово и гр. Цар Калоян, област Разград; Природен 

парк “Русенски лом” в землищата на селата: Иваново, Кошов, Нисово, Червен, 

Щръклево, Табачка, Писанец; Защитена местност “Ломия” (бивша буферна зона на 

резерват “Бели Лом”) в землищата на гр. Ветово, с. Кривня, община Ветово и в област 

Разград; Защитена местност “Рибарниците” в землищата на гр. Ветово, община Ветово 

и гр. Цар Калоян, област Разград; Защитена местност “Вековна церова гора” в 

землището на село Церовец, община Иваново; Защитена местност “Естествено 

находище на кримска какула” в землището на с. Полско Косово, община Бяла; 

Защитена местност “Калимок -  Бръшлен” -  община Сливо поле, землища Бабово, 

Бръшлен, Голямо Враново, Ряхово и в област Силистра; Защитена местност “Комплекс 

Алеко-Телика” в землищата на с. Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, 

община Сливо поле; Защитена местност “Находище на обикновен сладник” в 

землището на с. Белцов, община Ценово; Защитена местност “Дойчов остров” в 

землището на село Батин, община Борово; Природна забележителност “Декилиташ” в 

землището на с. Мечка, община Иваново; Природна забележителност “Мамула” в 

землището на с. Писанец, община Ветово; Природна забележителност “Пещера 

“Орлова чука” в землищата на с. Пепелина, община Две Могили и с. Табачка, община



Иваново; Природна забележителност “Острата скала” в землището на гр. Сеново, 

община Ветово.

По силата на Директ ива 92/43/ЕЕС за  опазване на природните местообитания  

и на диват а флора и фауна  към защитените обекти се отнасят и: BG 0000231 „Беленска 

гора”, попадаща в областите Русе (община Бяла) и Велико Търново; BG 0000233 

„Студена река”, попадаща в областите Русе (Ценово) и Велико Търново; BG 0000605 

„Божкова дупка”, попадаща в област Русе (Ветово); BG 0000611 „Река Янтра”, 

попадаща в областите Русе (Борово, Бяла и Ценово), Велико Търново и Габрово; BG 

0000204 „Вардим”, попадаща в областите Русе (Ценово) и Велико Търново; BG 

0000232 „Батин”, попадаща в областите Русе (Борово и Иваново); BG 0000529 

„Мартен-Ряхово”, попадаща в област Русе (Русе и Сливо поле); BG 0000608 

„Ломовете”, попадаща в областите Русе (Ветово, Две могили, Иваново и Русе), Разград 

и Търговище;

По силата на Директ ива 79/409/ЕЕС за  опазване на дивите птици към 

защитените обекти в областта се отнасят още: BG 00002024 „Рибарници Мечка”, 

попадаща в област Русе (Иваново и Борово); BG 00002025 „Ломовете”, попадаща в 

област Русе (Ветово и Иваново); BG 00002062 „Лудогорие”, попадаща в областите Русе 

(Ветово и Сливо поле), Разград и Силистра.

На територията на Област Русе са разположени и множество обекти, влизащи в 

общоевропейската мрежа НАТУРА 2000. Това са защитени зони, обявени за такива по 

силата на различни европейски директиви за хабитатите и птиците. Основната цел на 

тяхното създаване е да опазят местообитанията на редки птици и животински видове.

В областта се полагат грижи и за опазването на вековни дървета, чийто общ 

брой е 26 (след събарянето на бряста до с. Нисово) на територията на различни 

землища.

На територията на РИОСВ-Русе предмет на стопанска дейност са следните 

видове лечебни растения: обикновена коприва (корени, листа), троскот (корени), липа 

(цвят, листа), бъз (цвят, плод), глухарче, врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка 

(плод), слез, обикновен глог (цвят с листа, плодове), змийско мляко, обикновен 

пчелинок, маточина, полско великденче, репей, бръшлян и някои др., като в най-големи 

количествана се изкупуват: обикновена коприва (корени, листа), бъз, цвят липа и 

обикновен глог (плод с листа) и плод шипка и др. Броят на действащите 

билкозаготвителни пунктове, регистрирани в РИОСВ-Русе е почти постоянен през 

годините. Няма интерес към събирането и изкупуването на билки, които са поставени



под специален режим на опазване и ползване. Няма информация за наличието на 

плантациии за култивирано отглеждане на билки с търговски цели. Най-големият склад 

и пункт за билки е този на фирма “Биопрограма” - клон Ветово.

През последните 5 години на територията на Област Русе се наблюдава 

относително слаб интерес към събирането и изкупуването на градински и лозов охлюв 

от природата.

В заключение може да се обобщи, че с осъществяваните действия за опазване на 

биоразнообразието на територията на Област Русе, то е съхранено в естествената си 

среда и предполага развитието на екологичен туризъм.

Наред с постигнатите успехи за опазване на екологията в Област Русе, са налице 

и редица рискове, които могат да се обобщят, както следва:

>  Риск от продължаващо влошаване на състоянието на въздуха в областта, в 

частност в град Русе като най-голяма агломерация, поради усилване на 

автомобилния трафик, както и в резултат от замърсяването, причинено от 

битовото отопление с твърдо гориво, което е с голям дял;

>  Риск от продължаващо замърсяване на въздуха, причинено от работата на 

производствени обекти с амортизирани или неподдържани пречиствателни 

инсталации;

>  Риск от продължаващо замърсяване на речните води поради неизградеността на 

канализационна система за отпадни води в преобладаващата част от територията 

на областта и недостатъчен брой пречиствателни станции;

>  Риск от продължаваща ерозия на почвена покривка, увредена от рудодобивни и 

др. дейности, ако не се пристъпи към спешната й рекултивация;

>  Риск от запълване капацитета на съществуващите регионални депа за отпадъци 

поради факта, че на територията на областта не са създадени площадки за 

преработване и оползотворяване на отпадъци, както и за компостиране на 

биоразградими отпадъци.



1.6. АДМ ИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, М ЕЖ ДУИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА ПОЛИ ТИ КИ ТЕ

Административният капацитет се отразява в способността на дадена институция, 

орган и/или администрация да изпълнява успешно нормативно възложените й задачи, 

като с това отговаря на обществените очаквания и постига желаните резултати.

Административният капацитет включва следните основни компоненти: 

капацитет за разработване, анализ и оценка на политики, капацитет за координация и 

капацитет за управление на човешки ресурси.

Оценката на административния капацитет се основава на регистриране и анализ 

на изпълняваните от конкретна администрация функции и задачи.

Дейностите, от които се правят изводи за административния капацитет в Област 

Русе, са ориентирани към потребителите на административни услуги и са свързани с 

подобряване работата на администрацията и обръщането й „с лице към хората”. 

Именно затова основна задача на административните органи на областно ниво е 

утвърждаване на принципите за добро управление, създаването на ефективна и 

компетентна администрация, способна да разработва и прилага националните и 

европейските политики, включването на заинтересованите страни във формулирането 

на политики и подобряването на капацитета на служителите за изпълнение на 

задълженията им.

Действията на административните органи в Област Русе подкрепят 

националната визия за институционално изграждане на административните структури 

и отчитат следните предизвикателства:

• Обвързване на модернизацията на териториалната администрация с процеса 

на децентрализация;

• Усъвършенстване на функциите и структурата на териториалните звена на 

централната изпълнителна власт;

• Подпомагане дейността на областния управител за осигуряване на 

съответствие между националните и местните интереси, както и при изпълнение на 

функциите му като координатор по отношение на актовете и действията на 

териториални звена на централната изпълнителна власт;

• Подобряване на връзките между териториалните звена на централната 

изпълнителна власт и общинските администрации в рамките на областта.



Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на областната 

администрация се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет на 

Р България с ПМС №121/05.07.2000г. Този правилник определя числеността на 

областните администрации, тяхната структура, функции и организация на дейността. В 

това отношение трябва да се отбележи, че изградените механизми за упражняване на 

координиращата роля на областния управител все още не са достатъчно ефективни 

поради незавършилия процес на децентрализация.

В Област Русе продължава процесът на оптимизиране на административните 

структури, като числеността на работещия в тях персонал се съобразява с възложените 

му функции, а промени се извършват на базата на вътрешно преструктуриране.

Положителен факт, характеризиращ състоянието на административните 

структури в Област Русе, е тяхната стабилност в организационно отношение.

Развитието на административния капацитет в Област Русе се осъществява 

активно, последователно и по точно определени критерии, които могат да бъдат 

проследени по-долу.

1.6.1. Утвърж даване принципите на прозрачност и отчетност като условие 

за добро управление

Във връзка с изпълнението на този критерий действията на административните 

органи се подчиняват на два основни национални документа: Стратегия за прозрачно 

управление и за превенция и противодействие на корупцията, 2006 -  2008 г., и 

Програмата за прозрачност в дейността на държавната администрация и на лицата, 

заемащи висши държавни длъжности, разработена през 2006 г.

Във връзка с реализацията на този принцип на територията на област Русе са 

въведени следните форми на работа: Интернет адреси и горещи телефонни линии, 

кутии за мнения, оценки и препоръки, анкети с потребители на административни 

услуги , осъщ ествяване на лични контакти по пощ ата и телефона, използване на 

киоски и др.

Предприеманите мерки по отношение на постъпили сигнали и мнения са по реда 

на Административно-процесуалния кодекс, като в Областна администрация - Русе е 

сформирана постоянна комисия по ПМС №111/2011 г.



За повече прозрачност и отчетност допринася и действието на Закона за достъп 

до обществена информация (ЗДОИ).

Административните органи в Област Русе предприемат мерки за осигуряване на 

максимална публичност на дейността си чрез реализация на следните дейности: 

брифинги с журналисти, редовни пресконференции, поддържане на актуална 

информация в Интернет сайта, организиране на разяснителни кампании, разработване 

на комуникационни стратегии и др.

Персоналът на Областна администрация в Област Русе е преминал обучение по 

прилагане на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. 

Освен това във връзка с популяризиране на Етичния кодекс за поведението на 

служителите в държавната администрация във всички структури на администрацията са 

разпространени Стандарти за административна етика. В Област Русе функционира 

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията.

Съществена роля за постигане на прозрачно и отчетно управление има 

вътрешният контрол върху дейността на администрацията, който се осъществява в 

съответствие със Системата за финансово управление и контрол (СФУК).

Външ ният контрол се осъщ ествява от С метната палата на Република 

Б ългария с помощта на регионалните и местните й филиали.

1.6.2. Публично-частно партньорство

Използването на различни форми на публично-частно партньорство (ПЧП) 

дава реална възможност за модернизиране на администрацията чрез оптимално 

използване на публичните ресурси. Сътрудничеството между бизнеса и 

администрацията създава условия за комбиниране на иновации, технологични, 

финансови, управленски и експертни умения от страна на частния сектор и стабилна 

нормативна рамка и сигурност от страна на държавата. За успешното осъществяване на 

различните форми на сътрудничество ключов фактор е прилагането на 

хармонизираната нормативна уредба за ПЧП, добрата информираност на частния 

сектор за възможностите за партньорство с държавната администрация, както и 

познаването на възможностите и интересите на частния сектор от страна на публичния.

Използването на различни форми на П ЧП  цели подобряване на 

административното обслужване, на прозрачността в управлението на публични 

средства и нам аляване на разходите на администрацията. За да бъдат успешно 

прилагани тези форми на сътрудничество с частния сектор, е необходимо:



• Изработване на ясна концепция за ПЧП и анализ на необходимостта от 

изменения в законодателната уредба с цел създаване на благоприятна среда, която да 

насърчава частните партньори за създаването на ПЧП;

• Доразвиване на общите насоки за ПЧП и изготвяне на секторни 

правила/насоки в области, които са хармонизирани с добрите практики в рамките на 

ЕС;

• Обучение на служителите в публичната администрация за справяне със 

сложния характер на ПЧП, особено при инвестиционни проекти, и за ефективно 

прилагане на нормативната уредба за неговото изпълнение (ЗК, ЗОП, Закон за 

задълженията и договорите, Закон за устройство на територията, Закон за държавната 

собственост и др.);

• Предприемане на мерки за повишаване на информираността и за укрепване 

на капацитета на частния сектор и на потенциалните изпълнители за възможните 

форми на партньорство между бизнеса и публичната администрация.

1.6.3. Разработване и прилагане на политики от областната администрация. 

М еждуинституционална и междуведомствена координация

Процесът на разработване на политики включва всички стъпки от замисъла на 

политиката, стратегическото планиране и оценката на въздействието й до приемането и 

прилагането й чрез съответните нормативни актове. Този процес изисква добра 

междуведомствена координация и процедури за публичност с цел отчитане интересите 

на различни заинтересовани страни. За гарантиране реализацията на планираните цели, 

изключително важни са управлението на изпълнението, мониторингът и последващата 

оценка на въздействие на политиките.

Областна администрация -  Русе осъществява различни секторни политики с 

нормативно определените правомощия на областния управител във всяка една от тях.

Най-важните умения, които предопределят успеха в разработването и 

прилагането на политики на областно ниво, са за поставяне на реалистични цели и за 

определяне на приоритети, които са двигателят на стратегическото планиране.

Междуинституционалната координация е пряк израз на изградената 

хоризонтална култура в областната администрация. В Област Русе се прилагат ясни и 

работещи механизми за междуведомствено съгласуване и консултация. В това 

отношение трябва да се спомене редовната работа на различни комисии и съвети на



областно ниво, които включват представители на всички заинтересувани страни и са 

въвлечени пряко в процеса на разработване и прилагане на политики.

В Областна администрация Русе са създадени 23 комисии, като тяхна основна 

задача е да поддържат диалога и да стимулират партньорството между държавната 

власт, местната власт и структурите на гражданското общество с цел намиране на общи 

решения на съществуващите проблеми, както и да подпомагат провеждането на 

обществен мониторинг върху дейността на публичните власти. Тези комисии са, както 

следва: Областен съвет за развитие; Областна комисия „Здравеопазване”; Областна 

комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт”; Областна комисия „Човешки 

ресурси, заетост и социално подпомагане”; Областна комисия „Земеделие, рибарство и 

селски райони”; Областна комисия „Конкурентоспособност и условия на труд”; 

Областна комисия „Култура и туризъм”; Областна комисия „Образование, младежки 

дейности и спорт”; Областна комисия „Трансгранично сътрудничество”; Областна 

комисия „Безопасност на движението по пътищата”; Постоянна областна комисия 

„Заетост”; Постоянно действаща междуведомствена областна комисия „Транспорт”; 

Постоянно действаща междуведомствена областна епизоотична комисия; Областен 

експертен съвет „Устройство на територията”; Областен съвет за тристранно 

сътрудничество; Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси; Областен обществен съвет за социално включване на хората с увреждания; 

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията; Областен 

съвет за прозрачност и гражданско наблюдение; Комисия по Постановление 111 на 

Министерски съвет; Областен съвет по сигурността; Постоянно действаща 

междуведомствена областна комисия „Военни паметници”; Звено за мониторинг и 

оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе.

Всяка комисия и съвет функционират по утвърдени правилата за работа и 

включват председател, секретар и членове. Членовете са представители на 

териториални звена, общински администрации и общински съвети, неправителствени 

организации, фирми и други заинтересовани страни. За подпомагане дейността на 

комисиите и съветите са създадени междуведомствени работни групи.

Важно условие на ефективната работа на междуведомствените консултативни 

органи е изграждането на система за перманентна комуникация и информация. В 

Област Русе функционира такава система чрез осигурения достъп до актуални бази 

данни на сайта на Областна администрация - панела за връзка с Портал за обществени 

консултации, както и чрез онлайн дискусионни форуми.



Най-често използваните механизми за междуведомствена консултация са 

свързани с изграждането на работни междуведомствени групи за разрешаване на 

конкретни проблеми, като: логистична подкрепа за предпроектни проучвания на път 

Русе-Шумен и път Русе-В.Търново, прединвестиционни поучавания на Градска 

железница и Велоалея „Русе-Иваново-Червен”, издаване на пътеводител „Опознай 

родния край”, отбелязване на 100 години от Балканските войни, разработване на 

стратегии и областни планови документи за безопасност на движението, интегриране 

на застрашени от изключване лица и групи и др.

Необходима е по-пълна конкретизация на функциите на тези междуведомствени 

органи, както и привличане на повече участници от гражданския сектор и НПО. Най- 

сериозни са очакванията от влизането в действие на интегриран портал за 

стратегическо планиране и обществени консултации, като инструмент при 

формирането на политики на областно ниво.

Друго важно умение на служителите в публичната администрация е за оценка на 

въздействието на политиките и идентифициране на необходимостта от нормативни 

промени. В това отношение в Област Русе са въведени ефективни механизми, които 

ясно обвързват действието на съответната политика с очакваните резултати от нейното 

изпълнение.

1.6.4. Управление на човеш ките ресурси в областната администрация

Управлението на човешките ресурси е непрекъснат и целенасочен процес на 

планиране, набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение, 

мотивиране и развитие с цел ефективно изпълнение на организационните цели. В 

Област Русе са въведени ефективни правила и процедури в това отношение, които 

целят повишаване на прозрачността при наемането на служители и развитие в 

кариерата, основано на професионални качества.

На “входа” на държавната служба е въведен конкурс, който цели обвързване на 

квалификацията и професионалния опит на кандидатите с нуждите на съответната 

администрация. При наемането на работа в публичната администрация последователно 

се провежда и принципът за равнопоставеност на половете.

С оглед осигуряване на равнопоставеност на кандидатите за заемане на 

свободни длъжности, единност и прозрачност в прилагането на процедурите и 

безпристрастност в процеса на подбор и назначаване е необходимо разширяване на



приложението на централизирания конкурс като форма за набиране и наемане на 

служители в администрацията, както и неговото популяризиране.

Положителна индикация за постиганите резултати в Област Русе по отношение 

подбора и наемането на човешки ресурси са провежданите стажове като средство за 

привличане на млади високообразовани професионалисти.

Кариерното развитие на служителите на областната администрация е пряко 

обвързано с качеството и ефективността на тяхната работа. След влизане в сила на 

Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната 

администрация, атестирането чрез оценка на изпълнението се прилага успешно в 

административните структури в Област Русе. Атестирането на служителите в 

областната администрация има за цел да ги стимулира към по-висока отговорност и 

инициатива при изпълнението на поставените задачи. Чрез атестирането също така се 

идентифицират потребностите от обучение на служителите и се отличават тези от тях с 

потенциал за развитие. Основните показатели за компетенциите, по които се оценяват 

служителите, заемащи длъжности в публичната администрация, са залегнали в 

Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация, ПМС № 129 от 26.06.2012 г. Наборът от такива компетенции включва: 

управленски умения, познаване и ползване на нормативни актове, комуникативност, 

управление на промените, умения за работа с потребители, компютърна грамотност и 

др. По отношение на разработването на ясни критерии за оценка на индивидуалното 

изпълнение, в цитираната наредба е развита и разширена общата рамка и стандартите 

на компетенциите, разграничени са компетенциите на висшите държавни служители от 

тези на заемащите експертни длъжности и е направена ревизия на съществуващите 

скали за оценяване.

Качественото атестиране на служителите в държавната администрация, както и 

обвързването на тяхното заплащане с оценката на изпълнението на задълженията им, е 

предпоставка за подобряване на управлението на човешките ресурси.

Сериозен проблем във връзка с мотивирането на служителите на областно ниво 

са ниските заплати, като те са причина за отлив на добри специалисти и млади хора. 

Заплащането на служители в публичната администрация на областно ниво не е 

достатъчен стимул за съвестна и качествена работа. Необходимо е да се направи 

преглед на методите за мотивация на служителите, за да се насърчи тяхното 

професионално развитие в рамките на държавната администрация. Важно е да се 

предприемат стъпки за постигане на конкурентно възнаграждение на служителите по



отношение на частния сектор и да се въведе прозрачна и ефективно действаща единна 

система за финансови поощрения, базирана на постигнатите резултати, във всички 

административни структури.

Основен момент в Стратегията за обучение на служителите в държавната 

администрация е обвързването на професионалното развитие с обучението на 

служителите. В това отношение в Област Русе са постигнати положителни резултати, 

като са осъществени обучения на служители в Областната администрация в рамките на 

проекти, финансирани по оперативните програми -  предимно по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“.

Необходимо е да се извърши цялостен анализ на нуждите от обучение на 

служителите в държавната администрация. На базата на този анализ могат да се 

подобрят програмите за обучение, като те отразяват новите тенденции и потребностите 

на служителите от различните нива на администрацията. Програмите за обучение 

трябва да включват както базови познания по различни теми, така и практически 

насочени курсове, близки до работа в реална среда.

Чрез повишаване на броя и качеството на специализираните обучения на 

служители в областната и общинските администрации ще се подобрят техните 

компетенции и ще се насърчи ефективното изпълнение на задълженията им в условията 

на членство в ЕС.

За осигуряване на високо качество на провежданите обучения на служителите в 

администрацията е нужно да се задълбочи доброто сътрудничество с университетите, 

като се използва ресурсът на Русенския университет за повишаване на 

административния капацитет на областната и общинските администрации в Област 

Русе.

Освен това трябва да се положат усилия за разработването на програми, 

насочени към обучение на представители от малцинствата и уязвимите групи за работа 

в държавната администрация.

1.6.5. Работа с потребителите на административни услуги в Област Русе

Основните принципи за работата на администрацията, възприети от ЕС и 

залегнали в българските стратегически документи и нормативни актове са законност, 

откритост, ефективност и ефикасност, отчетност и кохерентност. В най-голяма степен 

провеждането на тези принципи става видимо при работата с потребители на 

административни услуги на областно ниво.



Съществуващите административни услуги на областно ниво, предоставяни от 

публичните администрации, са по Списъка на унифицираните наименования на 

административните услуги (СУНАУ). Ежегодно от Съвета за административна 

реформа се извършва оценка на административното обслужване във всяка 

администрация. Електронните услуги ще бъдат въведени след окончателно изграждане 

на базисната инфраструктура на национално ниво.



1.7. SWOT АНАЛИЗ НА ОБЛАСТ РУСЕ

О БО БЩ ЕН  SW OT АНАЛИЗ
Силни страни Слаби страни

• Кръстопътно положение на областта 
на два европейски транспортни 
коридора -  7 и 9;

• Разположение в трансграничен регион 
с благоприятстваща роля на Дунав 
мост като единствено транспортно 
съоръжение на р. Дунав (за 
железопътен и автомобилен транспорт) 
в продължение на близо 60 години и 
оползотворяване в резултат от това на 
възможности за разностранни 
отношения с държавите от Западна, 
Централна и Източна Европа, Гърция, 
Турция и Близкия Изток;

• Близост до румънската столица и 
вследствие на това достъп до обширен 
вътрешен пазар, както и до голямо 
международно летище за връзка с 
всички части на света;

• Сравнително равномерно развита 
мрежа от населени места;

• Добре развит сектор на услугите и 
потенциал за перспективно развитие на 
индустрията поради съществуващи 
традиции и акумулиран опит в 
областния център;

• Благоприятна за чуждестранни 
инвеститори икономическа и социална 
среда -  ниско данъчно облагане, ниски 
разходи за работна сила, подходяща 
квалификация на работната сила;

• Тенденции за постигане на сериозни 
позитивни промени в бизнес средата;

• Благоприятни агроклиматични условия 
за развитие на земеделието;

• Транспортна достъпност до всички 
населени места на областта;

• Изградени традиции в сферата на 
трансграничното сътрудничество -  
Българо-румънски
интеруниверситетски Европа център 
(БРИЕ), Асоциация „Еврорегион 
Данубиус” и др.;

• Създадени благоприятни предпоставки 
за развитие на трансгранично 
сътрудничество във всички селища от

• Отдалеченост от столицата и 
институциите на държавната 
администрация;

• Неблагоприятни демографски 
тенденции -  застаряване на 
населението, отрицателен естествен 
прираст, висока смъртност на 
населението в малките населени места 
и риск от тяхното обезлюдяване;

• По-ниска от средната за страната 
работна заплата;

• Вътрешна и външна миграция на 
населението с цел осигуряване на 
работа и подобряване на 
благосъстоянието;

• Ниска енергийна ефективност;
• Малък дял на индустриалния сектор в 

икономиката на областта;
• Сравнително амортизирана 

техническа инфраструктура;
• Нисък ръст на инвестициите;
• Липса на автомагистрала и/или 

високоскоростен път за връзка с 
националната пътна мрежа. Лошо 
състояние на републиканската и 
общинските пътни мрежи;

• Липса на съвременен пътнически 
терминал на крайбрежната зона в гр. 
Русе;

• Недостатъчно развито публично- 
частно партньорство;

• Липса на достатъчна предприемаческа 
култура, знания и умения в пазарни 
условия;

• Слабо развита иновационна 
инфраструктура;

• Изоставане в развитието на online 
услугите;

• Слаба професионална адаптивност на 
по-възрастното население с оглед 
изискванията на пазара на труда;

• Недостатъчна изграденост на 
екологичната инфраструктура;

• Изоставане на някои качествени 
характеристики на социалната и 
здравната инфраструктура;



областта, включени в трансграничния 
регион;

• Сравнително добре оползотворен 
потенциал за привличане на проектно 
финансиране от европейски фондове;

• Сравнително добър образователно- 
квалификационен статус на 
населението и висок потенциал за 
образование, квалификация и 
преквалификация благодарение на 
изградената система от образователни 
институции в областния център;

• Концентрация на високообразован 
човешки ресурс и капацитет за наука, 
изследвания и иновации в резултат от 
съществуването на университет с 68- 
годишна академична традиция;

• Добре изградена здравна и социална 
инфраструктура;

• Потенциал за развитието на туризма 
през цялата година поради слабо 
изразената му сезонност;

• Уникално природно и културно- 
историческо наследство, което 
благоприятства развитието на туризма;

• Принос на културните институции към 
създаването на естетически ценности 
на национално и международно ниво.

• Недостатъчно оползотворяване на 
природните и културно-исторически 
дадености с оглед развитието на 
туризма.

Възможности Заплахи
• Развитие на потенциала на 

преминаващите през областта 
транспортни коридори 7 и 9;

• Развитие на националните, 
трансгранични и европейски функции 
на областта в контекста на актуалните 
европейски инициативи: Европейска 
стратегия за Дунавския регион, Зона за 
черноморско икономическо 
сътрудничество и взаимодействие и
др.;

• Развитие на транспортния, 
хидроенергийния и туристическия 
потенциал на река Дунав;

• Достъп до финансовите инструменти 
на Европейския съюз;

• Пълноправно участие в механизмите за 
развитие на Дунавския макрорегион;

• Развитие на мултимодален транспорт и 
логистични центрове;

• Интернационализация на висшето

• Изоставане в сферите на влияние на 
национално ниво и загуба на позиции 
в трансграничния регион;

• Вътрешна и външна миграция на 
млади и високообразовани кадри;

• Продължаващо снижаване на 
икономическите функции на малките 
населени места;

• Липса на средства за развитие на 
някои елементи на социалната и 
здравната инфраструктура;

• Политическа нестабилност;
• Повишаване цените на основните 

енергоносители;
• Неблагоприятни последствия от 

глобалните климатични промени;
• Отлагане строителството на 

високоскоростни пътища;
• Продължаваща тенденция за 

отрицателен естествен прираст;
• Продължаваща тенденция за



образование;
• Трансграничен трансфер на иновации 

и добри практики във всички сфери на 
социално-икономическото развитие;

• Условия за неограничено движение на 
хора, стоки, услуги и капитали като 
резултат от присъединяване към 
Шенгенското пространство и 
еврозоната. Придобиване на нови 
регионални и международни функции;

• Продължаващ приток на преки 
чуждестранни инвестиции;

• Интеграция с прилежащата румънска 
част на трансграничния регион за 
постигане на синергичен ефект._______

демографски отлив от малките 
населени места;

• Опасност от намаляване на 
транспортния поток през региона 
вследствие предстоящото
финализиране на проекта за 
изграждане на Дунав мост 2 при 
Видин -  Калафат.

SWOT АНАЛИЗ ПО СИСТЕМ И И П РО БЛ ЕМ И
М Е С ТО П О Л О Ж Е Н И Е

Силни страни Слаби страни
• Ключово месторазположение -  

граница с Румъния чрез мост за жп и 
автомобилен транспорт;

• Наличие на плавателна река Дунав;
• Кръстопътно положение по 

отношение на 2 европейски 
транспортни коридори;

• Висока транспортна достъпност до 
отделните райони на страната и в 
международен план;

• Наличие на 14 защитени територии, 
много обекти влизащи в европейската 
територия НАТУРА 2000;

• Отлични климатични условия за 
туризъм.

• Благоприятни агроклиматични 
условия.

• Отдалеченост от столичния град;
• Отдалеченост от развитите 

западноевропейски държави и техните 
индустриални и технологични 
центрове;

• Липса на съществени находища на 
полезни изкопаеми

Възможности Заплахи
• Изграждане на единна европейска 

транспортна система, осигуряваща 
висока транспортна достъпност до 
държавите членки на ЕС;

• Благоприятни геостратегически и 
геополитически условия;

• Интензивно развитие на речния 
транспорт по река Дунав и свързаност 
чрез нея на Северно и Черно море.

• Отклоняването на трафика през Дунав 
мост 2;

• Пречки пред корабоплаването по река 
Дунав.

И К О Н О М И К А  И  К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т
Силни страни Слаби страни

• Богата гама от благоприятни • Слабо развита предприемаческа



териториални предпоставки за 
икономическо развитие;

• Многообразни икономически 
функции и диверсифицирано развитие 
на стопанския комплекс;

• Интерес от страна на чуждестранни 
инвеститори;

• Наличие на изградени и 
функциониращи индустриални 
паркове, наличие на Свободна зона;

• Наличие на разнообразни и 
качествени ресурси за развитие на 
различни форми на туризъм.

култура и практика за развитие на 
обслужваща инфраструктура;

• Слаба рекламна дейност на МСП;
• Преимуществено развитие само на 

познавателния туризъм;
• Пренебрегнати възможности за 

развитие на културния и другите 
видове алтернативен туризъм;

• Липса на практически действия за 
включване на обекти от областта в 
утвърдени национални и 
международни дестинации;

• Ниска енергийна ефективност, 
несъществени инвестиции в тази 
сфера.

Възможности Заплахи
• Динамична международна среда, в 

която съществуват големи 
възможности за постигане на високи 
икономически резултати;

• Увеличаване на международното 
търсене на стоки и услуги, които 
областта е способна да произвежда;

• Потенциал за привличане на 
чуждестранни инвестиции;

• Развитие на транспортната 
комуникация по схемата „река- 
сухопътен транспорт-море“;

• Създаване на технологични паркове с 
активното включване на 
изследователския потенциал на 
Русенския университет;

• Създаване на благоприятни условия за 
развитие на съвместни МСП между 
България и Румъния.

• Лош икономически климат в 
международен мащаб;

• Изоставане в развитие на икономика 
на знанието;

• Ограничени финансови ресурси.

Д Е М О Г РА Ф И Я , С О Ц И А Л Е Н  К АП И ТА Л , СО Ц И АЛ Н А И Н Т Е Г Р А Ц И Я  И
В К Л Ю Ч В А Н Е

Силни страни Слаби страни
• Втора по население област и област с 

най-голяма гъстота на населението в 
СЦР. Висок дял на градското 
население;

• Намаляване на безработните без 
образование и квалификация, на 
безработните младежи до 29 години, 
както и на продължително 
безработните (с престой над 1 година в 
Бюрото по труда)в общия дял на 
безработните в областта;

• Обща тенденция към намаляване на 
населението в областта поради 
отрицателен естествен прираст, ниска 
раждаемост и висока смъртност, 
особено в малките населени места;

• Диспропорции във възрастовата 
структура и намаляване на 
икономически активното население; 
Вътрешна и външна миграция на 
населението;

• Намаляване коефициента на заетост



• Положителен ефект от мерките за 
насърчаване на заетостта върху 
подобряване на образователно- 
квалификационната структура на 
областното население;

• Висок дял на субсидираните работни 
места поради привличане на проектно 
финансиране;

• Добре развита образователна система 
с предлагане на всички форми и 
степени на образование и покриване 
на широк спектър от интереси с оглед 
на бъдеща професионална реализация;

• Търсене на съответствие между 
характера на предлаганото 
образование и потребностите на 
пазара на труда;

• 68-годишна традиция във висшето 
образование на областта, 
утвърждавана от Русенския 
университет и неговата действена роля 
за формирането на социалния капитал 
на областта;

• Национален и международен 
авторитет на Русенския университет, 
който допринася за положителния 
имидж на областта като цяло;

• Сравнително добре развита система на 
болнична и извънболнична помощ в 
областта;

• Общо нарастване на броя на жилищата 
в областта в резултат от увеличаване 
на жилищата в градовете;

• Наличие на областна стратегия за 
развитие на социалните услуги, 
обхващаща всички уязвими общности, 
всички възрастови групи и всички 
общини на територията на областта;

• Сравнително добре развит НПО- 
сектор, в частност в сферата на 
социалното включване и работата в 
полза на хора в неравностойно 
социално положение;

• Добре развита културна 
инфраструктура и утвърден културен 
календар, успешно развитие на 
културните институти в областния 
град въпреки финансовите трудности.

на населението вследствие на 
икономическата криза;

• Трайно високи равнища на 
безработица в някои общини; Високи 
нива на безработица сред жените и 
хората в предпенсионна възраст, 
увеличаващ се дял на безработицата 
сред лица с висока квалификация;

• Продължаващо разминаване между 
предлаганата и търсената 
квалификация сред някои групи от 
населението;

• Недостатъчно взаимодействие между 
образователните структури и бизнеса 
в областта;

• Недостатъчно развитие на частния 
сектор в образованието, особено в 
сферата на предучилищната 
подготовка;

• Проблеми с финансирането на 
лечебните заведения в по-малките 
населени места и трудности в достъпа 
до общопрактикуващ лекар в тях;

• Нарушени връзки между първичната и 
специализираната извънболнична 
помощ;

• Нарастващ брой на здравно 
неосигурени лица;

• Липса на адекватна информационна 
система в здравеопазването;

• По-висок общ среден разход на 
домакинство в сравнение с останалите 
области в СЦР и над средния за 
района, което се отразява 
неблагоприятно върху потреблението 
в областта;

• Липса на гарантиран набор от услуги 
по превенция и слабо развити форми 
на алтернативна семейна грижа;

• Намалено държавно финансиране за 
развитието на културата в областта.

Възможности Заплахи
• Привличане на европейски средства за • Продължаващо намаляване на дела на



активни мерки на пазара на труда;
• Превръщане на Русенския университет 

в ресурсен център за подготовка на 
кадри, чийто профил удовлетворява 
актуалните и стратегически 
потребности на регионалната 
икономика;

• Изпълнение на областната стратегия 
за развитие на социалните услуги в 
Област Русе;

• Успех в кандидатирането на Русе за 
Европейска столица на културата през 
2019 г.;

• Привличането на европейско 
финансиране за развитието на 
културата в областта._________________

индустриалния сектор, водещо до 
трайна промяна в параметрите на 
пазара на труда;

• Недостиг на работни места за млади 
хора с висока квалификация, и 
опасност от миграция към други 
страни с цел търсене на работа;

• Продължаващо нереформиране на 
системата на здравеопазването;

• Недостатъчно финансиране на 
социалните услуги.

И Н Ф РА С ТРУ К ТУ РН О  РА ЗВ И ТИ Е , С В Ъ РЗА Н О С Т И  Д О С Т Ъ П Н О С Т
Силни страни Слаби страни

• Добре изградена пътна и железопътна 
мрежа;

• Гранична жп и автомобилна 
транспортна връзка с Румъния;

• Условия за развитие на гранична 
речна транспортна връзка с Румъния;

• Поддържане на основни пътни и жп 
артерии;

• Наличие на добри в количествено и 
качествено отношение водоизточници;

• Възходящо развитие на 
електропреносната мрежа, 
топлоснабдяването и газификацията;

• Добре развита водоснабдителна 
инфраструктура;

• Развитие на съобщителната 
инфраструктура.

• Лошо състояние на пътната мрежа;
• Лошо състояние на жп мрежата и 

ниски скорости;
• Неизползван потенциал за 

корабоплаването по река Дунав, 
включително и за вътрешни превози;

• Недостатъчно развити сухопътни 
връзки с морските пристанища;

• Ниското ниво на сигурност и 
увеличаване броя на авариите на 
магистралните водопроводи поради 
амортизираното оборудване на 
помпените станции и загубите на вода 
по мрежата;

• Недостатъчно изградена 
канализационна мрежа;

• Недостатъчни съоръжения за събиране 
и обработка на битови отпадъци;

• Амортизирана система за доставяне на 
питейна вода, незадоволително 
развитие на канализационните мрежи 
извън областния център;

• Физически и морално остаряла 
напоителна система за земеделските 
площи.

Възможности Заплахи
• Планове за изграждане на пътни 

магистрали;
• Планове за изграждане на обновена с 

разширен капацитет жп връзка Русе- 
Варна;

• Забавяне на инвестициите за развитие 
на инфраструктурата;

• Проблем с натрупаните битовите 
отпадъци и тяхната преработка;

• Липса на финансов ресурс за



• Ускорено изграждане на европейските 
транспортни коридори и подобряване 
на връзките с регионалната 
транспортна мрежа;

• Изграждане на мрежа от оптични 
кабели.

поддържане и осъвременяване на 
инфраструктурата, собственост на 
общините;

• Икономическа неефективност при 
реализация на инфраструктурни 
проекти в малки населени места с 
намаляващо население.

ЕК О Л О Г И Ч Н О  СЪСТО Я Н И Е  И  РИ С К О В Е
Силни страни Слаби страни

• Наличие на благоприятен климат, на 
разнообразни и незамърсени почвени 
ресурси, позволяващи развитието на 
земеделие и биоземеделие;

• Голямо биологично разнообразие и 
развита мрежа от защитени природни 
обекти;

• Добре развита водоснабдителна 
инфраструктура;

• Условия за развитие на алтернативно 
земеделие;

• Условия за развитие на алтернативен 
туризъм;

• Условия за производство на енергия 
от възобновяеми източници (основно 
фотоволтаични централи и централи 
на биомаса);

• Потенциал за рециклиране на 
отпадъците и ползването им като 
енергийна суровина.

• Влошаване качеството на въздуха 
поради износване на пречиствателните 
съоръжения и експлоатация на остарял 
автомобилен парк;

• Липса на обществена канализационна 
мрежа в голяма част от областта и 
отвеждане на отпадните води в 
земните пластове;

• Трайно замърсяване на реките, 
понижаващо потенциала за развитие 
на възстановителен (рекреационен) 
туризъм;

• Разрушаване на част от почвената 
покривка вследствие на ерозия и 
добив на полезни изкопаеми по открит 
способ;

• Наличие на нерегламентирани 
сметища и липса на площадки за 
преработване и оползотворяване на 
отпадъци, както и за компостиране на 
биоразградими отпадъци.

Възможности Заплахи
• Изграждане на пречиствателни 

станции с проектно финансиране;
• Изграждане на канализационна мрежа 

с проектно финансиране;
• Изграждане на площадки за 

преработване и оползотворяване на 
отпадъци, както и за компостиране на 
биоразградими отпадъци с проектно 
финансиране.

• Риск от продължаващо влошаване на 
състоянието на въздуха поради 
усилване на автомобилния трафик 
работата на производствени обекти с 
амортизирани или неподдържани 
пречиствателни инсталации;

• Риск от продължаващо замърсяване на 
речните води поради неизградеността 
на канализационна система за отпадни 
води в преобладаващата част от 
територията на областта и 
недостатъчен брой пречиствателни 
станции;

• Риск от запълване капацитета на 
съществуващите регионални депа за 
отпадъци.



А Д М И Н И С ТРА ТИ вВЕН  К А П А Ц И Т Е Т
Силни страни Слаби страни

• Акумулиран административен 
капацитет на областния център с 
дългогодишни традиции и добри 
практики;

• Концентрация на административен 
потенциал и експертиза в рамките на 
Северен Централен район;

• Наличие на достатъчен и адекватен 
капацитет за регионално планиране, 
разработване и управление на проекти 
на областно и общински равнища;

• Добре провеждани принципи за 
прозрачност, отчетност, 
информираност и публичност на 
областната и общински 
администрации;

• Развитие на мрежа от структури за 
междуведомствена съгласуваност и 
координация;

• Осъществяване на широк спектър от 
политики в съответствие с 
европейските стратегически 
приоритети;

• Изграден капацитет за сътрудничество 
на административните органи в 
рамките на трансграничния регион и 
Дунавския макрорегион.

• Продължаващо дублиране на функции 
на административните органи;

• Слабо присъствие на структури на 
централната изпълнителна власт на 
територията на областта;

• Недостатъчно предлагане на 
електронни услуги за гражданите;

• Недостатъчно популяризиране на 
спектъра от административни услуги 
сред населението;

• Неизползван потенциал на публично- 
частното партньорство между 
публичната администрация и бизнеса.

Възможности Заплахи
• Усъвършенстване на 

административния капацитет чрез 
проектно финансиране;

• Развитие на информационните и 
комуникационни технологии и online 
услугите;

• Условия за развитие на европейско и 
трансгранично сътрудничество в 
областта на усъвършенстване на 
административния капацитет чрез 
трансфер на иновации, ноу-хау и др.

• Неосъществена децентрализация от 
централната изпълнителна власт;

• Недостатъчни финансови стимули за 
развитие на административен 
капацитет;

• Неефективно взаимодействие между 
централната държавната 
администрация и териториалните 
административни структури.

В обобщения SWOT анализ на област Русе факторите могат да се диференцират 
на вътрешни и външни, положителни и отрицателни. Това разграничение е представено 
в следващата таблица:



Таблица 1.7.1. Брой вътреш ни и външ ни фактори в SW OT анализа на област Русе
Ф актори Вътрешни Външни Общо
Положителни 17 11 28
Отрицателни 16 11 27
Общо 33 22 55

Идентифицираните вътрешни фактори, определящи развитието на областта, са 

значително повече на брой (33) в сравнение с външните (22), т.е. движещите сили за 

развитие на област Русе са съсредоточени повече в нейния потенциал, отколкото във 

външната намеса.

Идентифицираните фактори, имащи положителен характер (силни страни и 

възможности), са 28, а отрицателните - 27. Относително равният им брой означава, че 

област Русе е развивала сравнително добре своя потенциал в годините, но предстои 

дълъг път за осигуряване на превес на положителните над отрицателните фактори.



2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ДО 2020 Г.

2.1. Рам ка за разработване на стратегическата част от ОСР на област Русе

Стратегическата част на областната стратегия отразява визията и целите за 

развитие на област Русе в съзвучие с постановките на европейското и националното 

законодателство за регионално развитие, както и с изискванията за реалистичност и 

изпълнимост при отчитане на необходимите ресурси.

Целите, приоритетите и мерките, заложени в стратегическата рамка, 

кореспондират с изводите от социално икономическия анализ, наличния потенциал и 

външните фактори, които следва да бъдат използвани като материален, финансов и 

интелектуален ресурс в действията за постигане на желаната визия в развитието. 

Областите на интервенция за постигане на по-високо качество, ефективност и 

ефикасност са: транспортна инфраструктура; енергетика; икономика на знанието; 

жизнена среда; социален капитал; териториално развитие и сближаване; опазване на 

околната среда; природно и културно наследство, туризъм и др.

Основните постановки, произтичащи от състоянието и тенденциите в развитието 

на област Русе, заедно с тези, заложени в общоевропейските и национални документи, 

очертават контекста за формулиране на визията и целите, а именно: отчитане 

предизвикателствата на глобализацията, демографските процеси, климатичните 

промени, недостига на ресурси, енергийната зависимост, проблемите в трудовата 

заетост и др.

Стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели, заложени в 

стратегическата рамка, отразяват посоката на развитие, зададена от програмните 

документи на европейско и национално ниво. Двигател на растежа в областта е 

„икономиката на знанието и иновациите“, която се нуждае от здрави, 

високообразовани, свободни, мобилни и предприемчиви хора, добро управление на 

всички нива, нови технологии и качествени услуги; приоритетно фокусиране върху 

опазването на околната среда, културното наследство и историческата идентичност 

като добавена стойност в развитието; засилване на териториалното измерение, 

поддържане на балансирана полицентрична мрежа от областен град и общински 

градове-центрове и подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски 

територии, както и с периферните и пограничните територии; по-добра свързаност чрез 

подобряване на транспортната и другите инфраструктури, които гарантират достъп до 

здравеопазване, образование, високоскоростен Интернет и енергийни мрежи; 

използване на трансграничното, транснационалното, междурегионалното



сътрудничество като влиятелен инструмент за решаване на проблеми на областно и 

общинско ниво с прилагане на конкретни пилотни практики; провеждане на политики 

за интегрирано развитие на град Русе.

2.2. Визия за развитието на област Русе

Съобразявайки се с посочените по-горе аргументи и с очакванията на 

обществеността и заинтересованите страни от областта за „динамично и устойчиво 

развитие”, „висок икономически растеж и заетост”, „подобрено качество на живот и 

висок жизнен стандарт”, „съхранено природно и културно наследство”, кратко 

формулираната ВИЗИЯ за развитие на област Русе до 2020 г. е:

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ ДО 2020 Г.

Област с национално значение, представляваща интегрална част от Дунавското 

пространство с добре развита икономика и инфраструктура, съпоставима с 

европейските стандарти за качество на живот, съхранено природно и културно 

наследство, открояваща се като значителен фактор в национално, транснационално, 

междурегионално, трансгранично и европейско сътрудничество, обединяваща по най- 

ефективен начин потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и 

интелигентен растеж.

2.3. Стратегически цели за развитието на Област Русе

Стратегическите цели за постигане на визията за развитие на областта се 

фокусират върху остри социални проблеми в национален мащаб -  задълбочаване на 

демографската криза и застаряване на населението, емиграция на млади, образовани и 

предприемчиви хора, недостатъчна квалификация и слаба заетост на населението в 

трудоспособна възраст. Тези проблеми имат тревожно проявление в областта. Усилията 

във всички сфери на обществения живот през следващия планов период следва да 

бъдат ориентирани към създаването на предпоставки за задържане на хората, които 

могат да осъществят желаната промяна за устойчиво развитие.

Особено важно е да се подчертае, че ОСР на област Русе 2014 - 2020 г. има 

практическата задача да конкретизира и синхронизира стратегическите постановки на 

четири фундаментални документа -  Стратегията Европа 2020, Стратегията на 

Европейския съюз за региона на река Дунав, Националната стратегия за регионално 

развитие 2012 - 2022 и Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014



- 2020, като по този начин очертае рамката за разработване на общинските планове (в 

рамките на областта) за следващия планов период.

Съобразявайки се с посочените по-горе документи, в ОСР на Област Русе се 

поставя задачата за икономическо, социално и териториално сближаване на 

европейско, национално и регионално ниво, която е във фокуса на основната 

стратегическа цел, допълнена от превръщането на областта в притегателен център и 

движеща сила в национален и регионален мащаб, както и в дунавското пространство.

О СН О ВН А СТРАТЕ ГИ Ч ЕСК А Ц Е Л  ЗА РА ЗВ И ТИ Е Т О  Н А  О Б Л А С Т
Р У С Е

И нт ензивно и уст ойчивоиконом ическо, социално и т ерит ориално  
развит ие, създаващ о условия  за  пост игане на ст андарт  на ж ивот , 
съпост авим  с т ози на разви т и т е европейски ст рани. Ут върж даване на  
област  Русе кат о приорит ет ен цент ър за  България в Д унавския реги он  и 
движ ещ а сила в Северен Ц ент рален рай он  на м еж дурегионалнот о, 
т ранснационалнот о и т рансгранично сът рудничест во.

Основната цел за развитие на Област Русе е конкретизирана в четири 

стратегически цели, които задават основните посоки за развитието на областта през 

следващия планов период.

СТРАТЕГИЧЕСКА Ц ЕЛ 1 : Икономическо сближаване във 

вътрешнорегионален, национален и европейски план чрез развитие на собствения 

потенциал на Област Русе и използването на европейски механизми.

СТРАТЕГИЧЕСКА Ц ЕЛ 2: Социално сближаване чрез преодоляване на 

междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера, ограничаване 

на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на 

човешкия капитал.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Териториално сближаване чрез балансирано, 

интегрирано и устойчиво развитие на транспортната и комуникационна 

инфраструктура в областта, подобряване на селищната среда и интензифициране на 

междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество.

СТРАТЕГИЧЕСКА Ц ЕЛ 4 : Опазване на околната среда и енергийна 

ефективност.

2.4. Приоритети и специфични цели за развитието на Област Русе



Приоритетите и специфичните цели са обусловени от текущото състояние на 

областта, от нейния собствен потенциал и ресурс и от плановете за постигане на 

икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на територията. Основно 

предизвикателство пред областта е превръщането й в устойчиво развиващ се 

европейски район, интегрална част от Дунавското пространство. ОСР на Област Русе 

цели осигуряване на интегриран подход и стимулиране на социално-икономическия 

растеж с оглед намаляване на вътрешнорегионалните различия и тласък в цялостно 

развитие на областта.

При формулиране на стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели 

са следвани основните принципи, дефинирани и в Регионалния план за развитие на 

Северен централен район: устойчивост;териториално сближаване, засилване на 

конкурентоспособността; полицентрично териториално развитие, с подчертана роля на 

град Русе и общинските центрове; създаване и укрепване на мрежа от населени места, 

които могат да осигурят развитието на нови допълващи функции; подобряване на 

транспортната достъпност, като основен фактор за отключване на териториалния 

потенциал за по-добро балансирано развитие; развиване на културната и 

териториалната идентичност на региона; подобряване и защита на природното и 

културното наследство като ресурс за развитие.



ВИЗИЯ

Област с национално значение, представляваща интегрална част от Дунавското 
пространство с добре развита икономика и инфраструктура, съпоставима с европейските 
стандарти за качество на живот, съхранено природно и културно наследство, открояваща 
се като значителен фактор в национално, транснационално, междурегионално, 
трансгранично и европейско сътрудничество, обединяваща по най-ефективен начин 
потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж.

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
Интензивно и устойчивоикономическо, социално и териториално развитие, създаващо условия за 
постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на развитите европейски страни. Утвърждаване 
на област Русе като приоритетен център за България в Дунавския регион и движеща сила в СЦР на 
междурегионалното, транснационалното и трансгранично сътрудничество.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

Икономическо сближаване във 
вътрешнорегионален, нацио
нален и европейски план чрез 
развитие на собствения 
потенциал на Област Русе и 
използването на европейски 
механизми

ПРИОРИТЕТ 1.1
Подкрепа за повишаване 
конкурентоспособността на 
малкия и средния бизнес и 
развитие на икономика, осно
вана на знанието, иновациите
и новите технологии

ПРИОРИТЕТ 1.2
Опазване
потенциала
дадености

развитие
природните

културно-
историческото наследство в 
областта за насърчаване и 
укрепване на туризма

ПРИОРИТЕТ 1.3
Насърчаване развитието на 
селското и горското 
стопанство и рибовъдството в 
областта и диверсификация на 
икономическите дейности в 
по-малките населени места с 
наличен потенциал за това 
чрез въвеждане на
алтернативни производства и 
услуги

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

Социално сближаване чрез 
преодоляване на между- 
регионалните и вътрешно- 
регионални различия в 
социалната сфера, ограни
чаване на риска от социална 
изолация и създаване на 
условия за развитие и 
реализация на човешкия 
капитал

ПРИОРИТЕТ 2.1

Изграждане на устойчив и 

развит пазар на труда

ПРИОРИТЕТ 2.2
Повишаване на жизнения 
стандарт в областта чрез 
конкурентноспособна иконо
мика, иновации, съвременно 
образование, подоб-рени 
условия за трудова заетост и 
социално включване

ПРИОРИТЕТ 2.3
Устойчив и приобщаващ 
растеж на човешкия 
капитал в областта чрез 
подобряване на достъпа до 
образователни, здравни, 
социални и културни услуги 
и развитие на спорта

ПРИОРИТЕТ 2.4
Развитие на адм инистра
тивния капацитет на 
регионалните и местни власти 
в областта и усъвърш енстване 
управлението на регио
налното развитие

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

Териториално сближаване 
чрез балансирано, интегрира
но и устойчиво развитие на 
транспортната и комуникаци- 
онна инфраструктура в об
ластта, подобряване на селищ
ната среда и интензифициране 
на междурегионалното, транс- 
граничното и транснационално 
сътрудничество

ПРИОРИТЕТ 3.2
Интегрирано устойчиво град
ско развитие и укрепване на 
полицентричната мрежа от 
селища в областта

ПРИОРИТЕТ 3.3
Разширяване на между- 
регионалното, трансгранич- 
ното и транснационалното 
сътрудничество

ПРИОРИТЕТ 3.1
Развитие на транспортната и 
комуникационна инфраструк
тура в областта и приле
жащите й съоръжения

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

Опазване на околната среда и 
енергийна ефективност

Подобряване на енергийната 
ефективност чрез изграждане 
на модерна енергийна 
инфраструктура и намаляване 
на енергийната зависимост

СЦ 1.1.1 СЦ 2.1.1

СЦ 1.1.2 СЦ 2.1.2

СЦ 1.1.3 СЦ 2.1.3

СЦ 1.1.4

СЦ 1.2.1 СЦ 2.2.1

СЦ 1.2.2 СЦ 4.2.2СЦ 2.2.2 СЦ 3.2.2

СЦ 4.2.3СЦ 1.2.3

СЦ 2.3.1СЦ 1.3.1 СЦ 3.3.1

СЦ 1.3.2 СЦ 3.3.2СЦ 2.3.2

СЦ 2.3.3

СЦ 2.3.4

СЦ 2.4.1

СЦ 2.4.2

СЦ 2.4.3



СТРАТЕГИЧЕСКА Ц ЕЛ 1 : Икономическо сближаване във вътрешнорегионален, 

национален и европейски план чрез развитие на собствения потенциал на Област Русе 

и използването на европейски механизми.

П риоритет 1.1 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния 

бизнес и развитие на икономика, основана на знанието, иновациите и новите 

технологии.
• Специфична цел 1.1.1 Развитие на ефективна бизнес инфраструктура за 

подкрепа на стопанската инициатива и предприемачеството и повишаване 

конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на 

въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на 

клъстери.

• Специфична цел 1.1.2 Подобряване на условията за привличане на 

чуждестранни инвестиции във всички сектори на икономиката.

• Специфична цел 1.1.3 Приоритетно развитие на икономиката на знанието, 

изграждане на високотехнологични паркове.

• Специфична цел 1.1.4 Стимулиране на партньорства между научните 

институции, публичния и частния сектор от областта и извън нея.

Приоритет 1.2 Опазване и развитие потенциала на природните дадености и културно- 

историческото наследство в областта за насърчаване и укрепване на туристически 

сектор в нея.

• Специфична цел 1.2.1 Популяризиране на природните забележителности и на 

културно-историческото наследство на областта чрез маркетинг и реклама на 

туристически продукти, основани на местния потенциал.

• Специфична цел 1.2.2 Стимулиране на специфични за района видове туризъм.

• Специфична цел 1.2.3 Развитие на извънградските зони и крайбрежните ивици 

като места за отдих и туризъм.

Приоритет 1.3 Насърчаване развитието на селскостопанския, горския и рибарския 

сектори в областта и диверсификация на икономическите дейности в по-малките 

населени места с наличен потенциал за това чрез въвеждане на алтернативни 

производства и услуги

• Специфична цел 1.3.1 Развитие на конкурентоспособни селскостопански, 

горски и рибарски сектори, използващи ефективно местния потенциал.



• Специфична цел 1.3.2 Диверсификация на икономиката в по-малките населени 

места.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално сближаване чрез преодоляване на 

междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера, 

ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и 

реализация на човешкия капитал.

Приоритет 2.1 Изграждане на устойчив и развит пазар на труда.

• Специфична цел 2.1.1. Пълноценно използване на човешкия капитал в района.

• Специфична цел 2.1.2. Целенасочена подкрепа за разкриването на работни 

места в областта и преодоляване на диспропорциите на пазара на труда.

• Специфична цел 2.1.3. Стимулиране мобилността на работната сила в рамките 

на областта.

Приоритет 2.2. Повишаване на жизнения стандарт в областта чрез конкурентоспособна 

икономика, иновации, съвременно образование, подобрени условия за трудова заетост 

и социално включване.
Специфична цел 2.2.1. Повишаване на жизнения стандарт на населението в областта 

за достигане на индикативните стойности, заложени в Националната стратегия за 

регионално развитие 2012 -  2022 г.

Специфична цел 2.2.2. Подкрепа на партньорството и интегрираните усилия между 

гражданския сектор, бизнеса, публичната администрация и образователните и научни 

среди за постигане на по-висок жизнен стандарт.

Приоритет 2.3. Устойчив и приобщаващ растеж на човешкия капитал в областта чрез 

подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и 

развитие на спорта
• Специфична цел 2.3.1. Развитие на образователната система в областта във 

всички степени и форми на образование и хармонизиране качеството на 

образователните услуги с европейските и световните стандарти

• Специфична цел 2.3.2. Подпомагане на кариерното развитие, стимулиране на 

квалификацията и преквалификацията на работната сила и насърчаване на 

ученето през целия живот



• Специфична цел 2.3.3. Осигуряване на адекватни здравни и социални услуги и 
условия за развитие на културата и спорта

• Специфична цел 2.3.4. Повсеместно изграждане на достъпна среда и 

създаване на благоприятни условия за социално включване на хора в

неравностойно положение

П риоритет 2.4. Развитие на административния капацитет на регионалните и местни

власти в областта и усъвършенстване управлението на регионалното развитие

• Специфична цел 2.4.1. Развитие на капацитета на регионалните и местните 

власти за стратегическо планиране и управление и подобряване на 

административните услуги

• Специфична цел 2.4.2. Създаване на условия и стимулиране на електронното 

управление

• Специфична цел 2.4.3 Развитие на капацитет за публично-частни партньорства 

на територията на областта

• СТРАТЕГИЧЕСКА Ц ЕЛ 3: Териториално сближаване чрез балансирано, 

интегрирано и устойчиво развитие на транспортната и комуникационна 

инфраструктура в областта, подобряване на селищната среда и интензифициране 

на междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество

Приоритет 3.1. Развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в 

областта и прилежащите й съоръжения

• Специфична цел 3.1.1. Изграждане на коридори с национално и наднационално 

значение, включително за връзка с големите градски центрове в съседните 

страни
• Специфична цел 3.1.2.Подобряване на междурегионалната и вътрешнообластна 

свързаност и на общинската транспортна инфраструктура

• Специфична цел 3.1.3. Изграждане на широколентов достъп до Интернет в по- 

малките населени места

• Специфична цел 3.1.4. Подобряване надеждността на р. Дунав като воден път и 

осигуряване на условия за свързаност със средноевропейските региони

П риоритет 3.2. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на

полицентричната мрежа от селища в областта



• Специфична цел 3.2.1. Интегрирано обновяване и развитие на селищата и 

подобряване качеството на градската среда

• Специфична цел 3.2.3. Подобряване и стимулиране на услугите и жизнената 

среда в по-малките населени места

Приоритет 3.3. Разширяване на междурегионалното, трансграничното и

транснационалното сътрудничество
• Специфична цел 3.3.1. Подкрепа на партньорството за постигане на устойчив и

надграждащ ефект в трансграничното и транснационално сътрудничество

• Специфична цел 3.3.2. Стимулиране на заинтересованите страни в 

междурегионално и трансгранично и транснационално сътрудничество за 

реализиране целите на Дунавската стратегия

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 : Опазване на околната среда и енергийна ефективност

Приоритет 4.1. Опазване и ефективност на екологичните ресурси

• Специфична цел 4.1.1. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура, 

подпомагане на изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и

канализационната мрежа в цялата област
• Специфична цел 4.1.2. Подобряване на системата за управление на отпадъците

• Специфична цел 4.1.3. Стимулиране опазването на околната среда, 

противодействието на климатичните промени, съхранението на 

биоразнообразието, развитие потенциала на защитените територии и 

ограничаване на природните рискове (превенция на риска)

• Специфична цел 4.1.4. Подобряване на екологичните показатели на 

атмосферната среда

Приоритет 4.2. Подобряване на енергийната ефективност чрез изграждане на модерна

енергийна инфраструктура и намаляване на енергийната зависимост

• Специфична цел 4.2.1. Намаляване енергоемкостта на икономиката и 

подобряване на енергийната ефективност в областта

• Специфична цел 4.2.2. Постигане на високотехнологична, сигурна и надеждна 

енергийна система, базирана на съвременни енергийни технологии, 

включително възобновяеми енергийни източници

• Специфична цел 4.2.3. Развитие на нисковъглеродни отрасли на икономиката.



3. ОБЩ А ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМ ИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

В таблицата по-долу е представена индикативна финансова рамка на ОСР на 

Област Русе, чието предназначение е да ориентира в необходимите ресурси за 

изпълнение на стратегията, като отразява реалистично наличния потенциал за това. 

Идентифицираните финансови ресурси се основават главно на заложените стойности в 

Регионалния план за развитие на СЦР.

Разпределението по приоритети във финансовата рамка е съобразено с 

приоритетите, залегнали в стратегическата част на ОСР. В допълнение към посоченото 

публично финансиране, в индикативната финансова таблица на ОСР посочва и 

очакваният финансов принос на частния сектор за постигане целите на стратегията. 

Освен това финансовата рамка на ОСР включва и очаквано финансиране по линия на 

ЕЗФРСР и ЕФМДР, които подпомагат специфични и приоритетни сектори за Област 

Русе - земеделие, рибарство, аквакултури, разнообразяване на производствения профил 

на селскостопанските територии и др.

Най-сериозен е очакваният принос на средствата по линия на фондовете на ЕС, 

като тези средства формират 58.8% от рамковия инвестиционен потенциал на 

стратегията. От тези средства приблизително половината се очаква да бъдат осигурени 

по линия на ЕФРР, а другата половина по линия на останалите четири фонда на ЕС - 

ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР. Приблизително равностойно е и очакваното участие на 

националното публично финансиране и частното финансиране в индикативната 

финансова рамка на стратегията - около 17%. Чрез използването на различни 

финансови инструменти се очаква да бъдат осигурени около 8% от необходимите 

средства. Направените финансовите разчети бележат тенденция към това средствата за 

сметка на централния и местните бюджети да се вместват в рамките на очакваните 

параметрите на годишния държавен бюджет за съответните години.

При изчисленията на ресурса за реализация на ОСР на Област Русе прогнозата 

за очакваните налични средства по политиката на сближаване в ЕС за новия програмен 

период 2014 -  2020 г. е в съответствие с направените изчисления в НСРР. Предвид 

продължаващите дискусии по отношение на седемгодишната рамка на бюджета на ЕС 

и неприключилия напълно процес на преговори между ЕК и българското правителство, 

сумата на европейското финансиране е в прогнозни граници. Посочените стойности за 

финансирането по линия на държавния бюджет и фондовете на ЕС са направени,



отчитайки предложените до момента от българското правителство разчети. Данните за 

разходите от местните бюджети са съобразени с данните за капиталовите разходи на 

общините през 2011 г. (по данни на МФ). Средствата по линия на другите национални 

публични фондове, както и тези в рамките на различни финансови инструменти са 

прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на подобни източници, както 

и на базата на потенциално необходимия и реалистично достъпния наличен ресурс



ОБЩ А ОЦЕНКА НА Н ЕОБХОДИМ ИТЕ РЕСУРСИ ЗА И ЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСР НА ОБЛАСТ РУСЕ В М ЛН. ЛВ.

Приоритет Обща 
оценка 
в млн. 
лева

Обществен сектор, млн. лв. Частен 
сектор, 
млн. лв.

Други 
финансови 
инструменти, 
млн. лв.

Общо Участие на ЕС Национално обществено участие
Общо ЕФРР Принос на 

други 
фондове 
на ЕС

Общо Централен
бюджет

Местни
бюджети

Други
обществени
фондове

Приоритет
1.1

111.31 34.28 32.36 32.36 0.00 1.92 1.80 0.06 0.06 70.01 7.02

2014 11.13 3.428 3.236 3.236 0.00 0.192 0.180 0.006 0.006 7.000 0.702
2015 22.26 6.855 6.471 6.471 0.00 0.384 0.360 0.012 0.012 14.001 1.404
2016 22.26 6.855 6.471 6.471 0.00 0.384 0.360 0.012 0.012 14.001 1.404
2017 16.70 5.143 4.855 4.855 0.00 0.288 0.270 0.009 0.009 10.504 1.053
2018 16.70 5.143 4.855 4.855 0.00 0.288 0.270 0.009 0.009 10.504 1.053
2019 11.13 3.428 3.236 3.236 0.00 0.192 0.180 0.006 0.006 7.000 0.702
2020 11.13 3.428 3.236 3.236 0.00 0.192 0.180 0.006 0.006 7.000 0.702
Приоритет
1.2

43.50 33.06 28.07 26.9 1.17 4.99 3.50 0.74 0.75 10.44 0.00

2014 2.17 1.649 1.400 1.342 0.058 0.249 0.175 0.037 0.037 0.521 0.00
2015 4.35 3.306 2.807 2.690 0.117 0.499 0.350 0.074 0.075 1.044 0.00
2016 8.70 6.612 5.614 5.380 0.234 0.998 0.700 0.148 0.150 2.088 0.00
2017 8.70 6.612 5.614 5.380 0.234 0.998 0.700 0.148 0.150 2.088 0.00
2018 10.87 8.261 7.014 6.722 0.292 1.247 0.875 0.185 0.187 2.609 0.00
2019 4.35 3.306 2.807 2.690 0.117 0.499 0.350 0.074 0.075 1.044 0.00
2020 4.36 3.314 2.813 2.696 0.117 0.500 0.351 0.074 0.075 1.046 0.00
Приоритет
1.3

134.33 102.90 86.54 0.00 86.54 16.36 16.00 0.36 0.00 31.43 0.00

2014 6.72 5.148 4.329 0.00 4.329 0.818 0.800 0.018 0.00 1.572 0.00
2015 20.15 15.435 12.981 0.00 12.981 2.454 2.400 0.054 0.00 4.715 0.00
2016 20.15 15.435 12.981 0.00 12.981 2.454 2.400 0.054 0.00 4.715 0.00
2017 26.87 20.583 17.311 0.00 17.311 3.272 3.200 0.072 0.00 6.287 0.00



2018 26.87 20.583 17.311 0.00 17.311 3.272 3.200 0.072 0.00 6.287 0.00
2019 20.15 15.435 12.981 0.00 12.981 2.454 2.400 0.054 0.00 4.715 0.00
2020 13.42 10.280 8.646 0.00 8.646 1.634 1.598 0.036 0.00 3.140 0.00
Приоритет
2.1

17.91 9.28 7.57 2.00 5.57 1.71 0.60 0.11 1.00 6.61 2.02

2014 2.68 1.389 1.133 0.299 0.833 0.256 0.090 0.016 0.150 0.989 0.302
2015 3.58 1.855 1.513 0.400 1.113 0.342 0.120 0.022 0.200 1.321 0.404
2016 3.58 1.855 1.513 0.400 1.113 0.342 0.120 0.022 0.200 1.321 0.404
2017 4.48 2.321 1.894 0.500 1.393 0.428 0.150 0.028 0.250 1.653 0.505
2018 1.79 0.927 0.757 0.200 0.557 0.171 0.060 0.011 0.100 0.661 0.202
2019 0.90 0.466 0.380 0.101 0.280 0.086 0.030 0.006 0.050 0.332 0.102
2020 0.90 0.466 0.380 0.101 0.280 0.086 0.030 0.006 0.050 0.332 0.102
Приоритет
2.2

17.92 16.50 13.42 9.31 4.11 3.08 2.40 0.34 0.34 0.29 1.13

2014 1.79 1.648 1.341 0.930 0.411 0.308 0.240 0.034 0.034 0.029 0.113
2015 1.79 1.648 1.341 0.930 0.411 0.308 0.240 0.034 0.034 0.029 0.113
2016 3.58 3.296 2.681 1.860 0.821 0.615 0.479 0.068 0.068 0.058 0.226
2017 3.58 3.296 2.681 1.860 0.821 0.615 0.479 0.068 0.068 0.058 0.226
2018 4.48 4.125 3.355 2.328 1.028 0.770 0.600 0.085 0.085 0.073 0.283
2019 1.79 1.648 1.341 0.930 0.411 0.308 0.240 0.034 0.034 0.029 0.113
2020 0.91 0.838 0.681 0.473 0.209 0.156 0.122 0.017 0.017 0.015 0.057
Приоритет
2.3

28.14 25.92 24.078 15.29 5.78 4.85 3.20 0.80 0.85 0.45 1.77

2014 4.22 3.887 3.611 2.293 0.867 0.727 0.480 0.120 0.127 0.067 0.265
2015 5.63 5.186 4.817 3.059 1.156 0.970 0.640 0.160 0.170 0.090 0.354
2016 5.63 5.186 4.817 3.059 1.156 0.970 0.640 0.160 0.170 0.090 0.354
2017 4.22 3.887 3.611 2.293 0.867 0.727 0.480 0.120 0.127 0.067 0.265
2018 2.81 2.588 2.404 1.527 0.577 0.484 0.320 0.080 0.085 0.045 0.177
2019 2.81 2.588 2.404 1.527 0.577 0.484 0.320 0.080 0.085 0.045 0.177
2020 2.82 2.598 2.413 1.532 0.579 0.486 0.321 0.080 0.085 0.045 0.177
Приоритет
2.4

19.19 17.67 14.36 6.50 7.86 3.31 2.40 0.34 0.57 0.31 1.21

2014 3.84 3.536 2.873 1.301 1.573 0.662 0.480 0.068 0.114 0.062 0.242
2015 3.84 3.536 2.873 1.301 1.573 0.662 0.480 0.068 0.114 0.062 0.242
2016 2.88 2.652 2.155 0.976 1.180 0.497 0.360 0.051 0.086 0.047 0.182
2017 2.88 2.652 2.155 0.976 1.180 0.497 0.360 0.051 0.086 0.047 0.182
2018 1.92 1.768 1.437 0.650 0.786 0.331 0.240 0.034 0.057 0.031 0.121



2019 1.92 1.768 1.437 0.650 0.786 0.331 0.240 0.034 0.057 0.031 0.121
2020 1.91 1.759 1.429 0.647 0.782 0.329 0.239 0.034 0.057 0.031 0.120
Приоритет
3.1

319.84 287.86 211.00 211.00 0.0 76.86 71.12 0.50 5.24 11.19 20.79

2014 31.98 28.782 21.097 21.097 0.00 7.685 7.111 0.050 0.524 1.119 2.079
2015 31.98 28.782 21.097 21.097 0.00 7.685 7.111 0.050 0.524 1.119 2.079
2016 63.97 57.574 42.201 42.201 0.00 15.372 14.224 0.100 1.048 2.238 4.158
2017 63.97 57.574 42.201 42.201 0.00 15.372 14.224 0.100 1.048 2.238 4.158
2018 79.96 71.965 52.750 52.750 0.00 19.215 17.780 0.125 1.310 2.798 5.198
2019 32.98 29.682 21.757 21.757 0.00 7.925 7.333 0.052 0.540 1.154 2.144
2020 15.00 13.500 9.896 9.896 0.00 3.605 3.335 0.023 0.246 0.525 0.975
Приоритет
3.2

38.38 37.0 33.45 24.33 9.12 3.55 2.0 0.75 0.80 0.0 1.38

2014 1.92 1.851 1.673 1.217 0.456 0.178 0.100 0.038 0.040 0.00 0.069
2015 3.84 3.702 3.347 2.434 0.912 0.355 0.200 0.075 0.080 0.00 0.138
2016 7.68 7.404 6.693 4.869 1.825 0.710 0.400 0.150 0.160 0.00 0.276
2017 7.68 7.404 6.693 4.869 1.825 0.710 0.400 0.150 0.160 0.00 0.276
2018 7.68 7.404 6.693 4.869 1.825 0.710 0.400 0.150 0.160 0.00 0.276
2019 5.76 5.553 5.020 3.651 1.369 0.533 0.300 0.113 0.120 0.00 0.207
2020 3.82 3.683 3.329 2.422 0.908 0.353 0.199 0.075 0.080 0.00 0.137
Приоритет
3.3

295.54 286.08 258.62 202.54 56.08 27.46 26.00 1.00 0.46 4.14 5.32

2014 44.33 42.911 38.792 30.380 8.412 4.119 3.900 0.150 0.069 0.621 0.798
2015 59.11 57.218 51.726 40.509 11.216 5.492 5.200 0.200 0.092 0.828 1.064
2016 59.11 57.218 51.726 40.509 11.216 5.492 5.200 0.200 0.092 0.828 1.064
2017 59.11 57.218 51.726 40.509 11.216 5.492 5.200 0.200 0.092 0.828 1.064
2018 29.55 28.604 25.858 20.251 5.607 2.746 2.600 0.100 0.046 0.414 0.532
2019 29.55 28.604 25.858 20.251 5.607 2.746 2.600 0.100 0.046 0.414 0.532
2020 14.78 14.307 12.934 10.129 2.805 1.373 1.300 0.050 0.023 0.207 0.266
Приоритет
4.1

195.74 185.95 148.01 114.22 33.79 37.94 36.0 1.50 0.44 0.0 9.79

2014 19.57 18.591 14.798 11.420 3.378 3.793 3.599 0.150 0.044 0.00 0.979
2015 29.36 27.892 22.201 17.132 5.068 5.691 5.400 0.225 0.066 0.00 1.468
2016 39.15 37.192 29.604 22.845 6.758 7.588 7.200 0.300 0.088 0.00 1.958
2017 39.15 37.192 29.604 22.845 6.758 7.588 7.200 0.300 0.088 0.00 1.958
2018 29.36 27.892 22.201 17.132 5.068 5.691 5.400 0.225 0.066 0.00 1.468
2019 19.57 18.591 14.798 11.420 3.378 3.793 3.599 0.150 0.044 0.00 0.979



2020 19.58 18.601 14.806 11.426 3.380 3.795 3.601 0.150 0.044 0.00 0.979
Приоритет
4.2

57.57 53.54 44.01 32.0 12.01 9.53 8.30 1.00 0.23 1.84 2.19

2014 5.76 5.357 4.403 3.202 1.202 0.953 0.830 0.100 0.023 0.184 0.219
2015 8.64 8.035 6.605 4.803 1.802 1.430 1.246 0.150 0.035 0.276 0.329
2016 11.51 10.704 8.799 6.398 2.401 1.905 1.659 0.200 0.046 0.368 0.438
2017 11.51 10.704 8.799 6.398 2.401 1.905 1.659 0.200 0.046 0.368 0.438
2018 11.51 10.704 8.799 6.398 2.401 1.905 1.659 0.200 0.046 0.368 0.438
2019 5.76 5.357 4.403 3.202 1.202 0.953 0.830 0.100 0.023 0.184 0.219
2020 2.88 2.678 2.202 1.601 0.601 0.477 0.415 0.050 0.012 0.092 0.110
Общо 1279.37 1090.04 898.48 676.45 222.03 191.56 173.32 7.50 10.74 136.71 52.62



4.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА 

ПОДКРЕПА В ОБЛАСТ РУСЕ

Обхватът на районите за целенасочена подкрепа (РЦП) в рамките на Област 

Русе, която е административно-териториална единица от ниво 3 съгласно Закона за 

регионалното развитие на Р България, се определя, като се отчитат равнището и 

динамиката на икономическото развитие, структурата на икономиката, заетостта и 

безработицата, степента на изграденост на техническата инфраструктура, 

демографската, социалната и селищната структура, географското положение и 

наличният потенциал за постигане на целите за развитие на съответната община.

При определяне териториалния обхват на РЦП е отчетено наличието на следните 

показатели, залегнали в Закона за регионално развитие на Р България, чл. 6, точки 1-8:

1. Нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, точка 1);

2. Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за 

страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, точка 2);

3. Средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, точка 3);

4. Коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, точка 4);

5. Гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър (чл. 6 

от ЗРР, точка 5);

6. Над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с 

асфалтово покритие помежду си или с общинския център (чл. 6 от ЗРР, точка 6);

7. Над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа 

(чл. 6 от ЗРР, точка 7);

8. Над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от 

качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във водоснабдяването за 

последните три години (чл. 6 от ЗРР, точка 8).

Идентифицирането на РЦП на територията на Област Русе е извършено след 

анализ на социално-икономическото състояние на отделните общини в областта и 

отчитане на посочените по-горе показатели, като обобщените данни са приведени в 

таблицата по-долу:



Таблица 4.1. РЦП на територията на Област Русе

Показатели за формиране на РЦП

Община

Бо
ро

во

Бя
ла

Ве
то

во

Дв
е 

мо
ги

ли

Ив
ан

ов
о

Ру
се

Сл
ив

о 
по

ле

Це
но

во

Нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от 
средната стойност за страната за последните три години
Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната 
стойност за страната за последните три години
Средно равнище на безработица над 105 на сто от средната 
стойност за страната за последните три години
Коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от 
средната стойност за страната за последните три години
Гъстота на населението под 70 души на един квадратен 
километър
Над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна 
връзка с асфалтово покритие помежду си или с общинския 
център
Над 30 на сто от населените места са без изградена 
канализационна мрежа
Над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с 
отклонение от качеството, прието като стандарт за страната, 
или имат режим във водоснабдяването за последните три 
години
Общ брой показатели за попадане в обхвата на РЦП 6 5 5 6 6 2 6 6

Категория III IV IV III III VII III III

Легенда:

□  - показател, по който не се налага целенасочена подкрепа

□  - показател, по който се налага целенасочена подкрепа

Първият показател в таблицата отразява състоянието и потенциала на местната 

икономика да генерира приходи на базата на платежоспособното търсене на пазара на 

стоки и услуги. Относителният дял на общините от Област Русе, попадащи в обхвата на 

РЦП по посочения показател, е 87.5%. (Единствено община Русе не попада в този 

обхват).

Вторият показател отразява състоянието на доходите от труд (работна заплата на 

заетите лица по трудови и служебни правоотношения) на заетото население и като цяло 

е индикация за благосъстоянието на дадена община,за възможностите за вътрешни 

спестявания и получаване на повече и по-качествени стоки и услуги. По този показател 

във всички общини от областта през последните три години са регистрирани стойности



на средната работна заплата, по-ниски от тези за страната, т.е това е една от най- 

проблемните икономически зони на областно ниво.

Третият показател отразява състоянието на пазара на труда и безработицата сред 

трудоспособното население на дадена община и като цяло състоянието и 

възможностите на местната икономика да генерира работни места. По този показател 

всички общини в областта попадат в обхвата на РЦП, с изключение на Община Русе.

Четвъртият показател отразява състоянието на структурата на населението в 

областта, степента на зависимост на населението извън трудоспособна възраст, както и 

потенциала за развитие на човешкия капитал на дадена община. По този показател 

62.5% от общините в Област Русе попадат в обхвата на РЦП. (Не попадат общините 

Бяла, Ветово и Русе).

Петият показател отразява степента на заселване и количествените 

характеристики на населението на територията на дадена община, състоянието на 

урбанизационните процеси, миграцията на населението и възможностите за 

благоустрояване на населените места. Тук единствено Община Русе е изключена от 

обхвата на РЦП.

Шестият показател отразява състоянието на пътната мрежа и възможностите за 

транспортен достъп до публични услуги, като и потенциала за икономическо развитие 

на дадена община. По този показател не са регистрирани РПЦ на територията на 

областта.

Седмият показател отразява степента на изграденост на канализационните 

системи и благоустрояването в населените места на дадена община като фактори, 

оказващи влияние върху условията на живот и труд на населението,възможностите за 

опазване на околната среда и предпазване от рисковете,свързани със здравето на 

хората, както и от природни и технологични рискове. По този показател 100% от 

общините на територията на областта попадат в обхвата на РЦП.

Осмият показател отразява степента на изграденост на водоснабдителните 

системи и качеството на ползваните услуги в населените места на дадена община. Този 

показател има важно значение за установяване благосъстоянието на общините като 

цяло и влияе върху общия потенциал за тяхното развитие. По този показател няма 

регистрирани РЦП в Област Русе.

Фигурата по-долу представя интензивността на действащите неблагоприятни 

фактори, които детерминират обособяването на РЦП на територията на Област Русе.



Фиг. 4.1. Разпределение на общините от област Русе по отделните показатели за 
вклю чване в РЦП

Разпределението на общините по отделните показатели за включване в РЦП 

определя интензивността (силата на влияние) на неблагоприятните фактори в тяхното 

развитие, измерени по съответните показатели. Както се вижда от фигурата, най- 

интензивно на територията на Област Русе е действието на факторите 2 и 7 -  състояние на 

доходите и състояние на канализационната мрежа, които се идентифицират като проблем 

във всички общини и изискват набелязването на мерки за целенасочена подкрепа.

Екстензивността на неблагоприятните фактори в развитието на общините от Област 

Русе се оценява на базата на разпределението на общините по общ брой показатели за 

включване в РЦП съгласно член 6 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Данните в 

таблицата по-горе регистрират действието на 2 неблагоприятни фактора, респективно 

показателя по смисъла на чл. 6 от ЗРР в Община Русе, 5 такива фактора в общините Бяла и 

Ветово и 6 неблагоприятни фактора в общините Борово, Две Могили, Иваново, Сливо поле 

и Ценово. Съобразно това разпределение общините на територията на Област Русе попадат 

в следната категоризация:

Таблица 4.2. Категоризация на общините от Област Русе по смисъла на чл. 6 от

ЗРР

Категория П оказатели, съгл. 
чл. 6 от ЗРР

Общини на територията на Област Русе, които 
попадат в съответната категория на РЦП

I - ва 8 няма
II - ра 7 няма
III - та 6 Борово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово
IV - та 5 няма



V - та 4 Ветово и Бяла
VI - та 3 няма
VII - та 2 Русе
VIII - та 1 няма

Както се вижда от таблицата, най-голям брой от общините в Област Русе попадат в 

трета категория като РЦП, която, макар и не най-неблагоприятната съобразно обхвата на 

мерките, които трябва да се предприемат за развитието на тези общини, изисква сериозни 

финансови инвестиции и разработването на програма от целенасочени действия.

Общото наблюдение върху действащите неблагоприятни фактори на 

територията на Област Русе, които дават основание за обособяване на РЦП, позволява 

да бъдат направени следните заключения за проблемите с най-голяма острота, които се 

нуждаят от спешни мерки за тяхното разрешаване:

- Най-значимият проблем на областно ниво е свързан със състоянието на 

доходите от труд, отразено в ниското равнище на средната работна заплата. 

Макар че този показател е валиден при преобладаващата част от общините в 

България, неговото действие в най-голяма степен ограничава потреблението в 

общините от Област Русе, задържа или влошава равнището на благосъстояние в 

тях и като цяло се отразява неблагоприятно на тяхното икономическо развитие;

- Друг проблем, неразривно свързан с предходния, е, че потенциалът на местната 

икономика в по-голямата част от общините на територията на областта не 

генерира достатъчно приходи на базата на платежоспособното търсене на пазара 

на стоки и услуги. Действието на този показател се отразява неблагоприятно 

върху икономическия растеж в Област Русе чрез ограничаване на 

възможностите на местните бизнес структури за реинвестиции в нови 

производства или обновяване на технологичната база;

- Структурата на населението в областта е сравнително неблагоприятна, което е 

предпоставка за негативни тенденции в развитието на човешкия капитал и в 

бъдеще;

- Ниската степен на гъстота на населението в областта е свидетелство за 

действието на неблагоприятната тенденция към „обезлюдяване“, особено на по- 

малките населени места, което отново е свързано със задържане на тяхното 

икономическо развитие;



- Недостатъчната изграденост на канализационните системи или липсата на 

такива във всички общини оказва негативно влияние върху условията на живот 

и труд на територията на областта, както и върху опазването на околната среда.



5. КРИ ТЕРИ И  ЗА ОЦЕНКА НА И ЗП ЪЛНЕН И ЕТО  НА ОБЛАСТНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

С оглед проследяването на напредъка в изпълнението на Областната стратегия 

за развитие на Област Русе, както и отчитането на резултатите и ефекта от това 

изпълнение, е необходимо проектиране на система от индикатори за наблюдение и 

оценка. Те са идентифицирани в стратегическата рамка на документа и включват 

критерии за съответствие със заложените стратегически цели, приоритети и 

специфични цели за развитието на областта.

Основната цел на Системата от индикатори е да се създаде надежден механизъм 

за наблюдение, отчетност и оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията. По- 

конкретните цели на тази система са:

• Да дава възможност за проследяване степента на постигане на целите на 

Стратегията;

• Да оценява степента на изпълнение на конкретните мерки, включени в 

Стратегията;

• Да оценява степента на въздействие на Стратегията;

• Да се оценят връзките между целите на Стратегията и заложените в нея мерки.

Подборът на конкретните индикатори за наблюдение и оценка на ОСР на Област

Русе е съобразен с правилото RACER, което указва, че индикаторите трябва да бъдат:

- Подходящи (Relevant) - да са съобразени с целите, които трябва да бъдат 

постигнати;

- Приети (Accepted) - да се ползват с доверие сред заинтересованите страни;

- Правдоподобни (Credible) - да бъдат ясни за широката публика, без да се налага 

да бъдат подробно разяснявани;

- Лесни (Easy) за наблюдение, опростени и не изискващи много големи разходи;

- Устойчиви (Robust) - да регистрират както положителните, така и отрицателните 

ефекти на оценяваната мярка.

По принцип системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

на един стратегически документ е многокомпонентна и включва различни типове 

индикатори.

- И ндикаторите за ресурси предоставят информация за финансовите, човешките, 

материалните, организационните и други средства, необходими за изпълнението 

на стратегията;



- Индикаторите за продукти се отнасят до продуктите, които се очаква да бъдат 

произведени (или услугите, които трябва да се предоставят) чрез реализацията 

на стратегията;

- И ндикаторите за резултати отразяват непосредствените влияния на 

стратегията върху целевите групи, бенефициентите и други нейни преки 

адресати;

- И ндикаторите за въздействие се отнасят към по-широките ефекти от 

стратегията извън прякото и непосредствено влияние върху целевите групи;

- И ндикаторите за контекст са валидни за цялата територия, население или по- 

големи обществени групи.

Изборът на конкретните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

ОСР на Област Русе е направен на базата на новите тенденции за оценка на програмни 

и планови документи, към които ЕК ще се придържа в периода 2014 -  2020 г. при 

оценката на своята кохезионна политика. Важно обстоятелство, което е необходимо да 

бъде отбелязано, е, че индикаторите се фокусират върху оценката на резултата от 

прилаганите конкретни действия, т.е. индикаторите за резултат изместват 

доминиращите през периода 1999 -  2013 г. индикатори за продукт и финансови 

индикатори, по които беше оценявана реализацията на кохезионната политика на ЕС 

през този период. Друго предимство на този нов подход е, че внимателно определените 

индикатори за резултат определят насоката за дефиниране на специфичните цели в 

стратегическата рамка на ОСР с оглед на това те да бъдат реалистични, фокусирани и 

ясни.

Според търсеното съответствие с определени критерии, индикаторите се 

разделят на качествени и количествени.

Качествените критерии за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на 

Област Русе имат отношение към подхода, контекста и условията за постигане на 

целите и приоритетите на устойчивото развитие на областта и са свързани с 

осигуряване на съответствие с възприетите норми и стандарти, характеризиращи 

изпълнението на целите и приоритетите на стратегията. Такива качествени критерии за 

наблюдението и оценката на ОСР са:

^  Доколко и как ОСР допринася за трансформиране на целите и приоритетите на 

стратегическите и планови документи от по-горните нива (европейско, 

национално, регионално) и съобразяването им със специфичните 

характеристики на областта;



> Какви възможности предлага стратегията за отразяване на важни приоритети и 

проекти с областна значимост, дефинирани на по-ниски териториални нива, 

както и в неформални местни партньорства;

>  Доколко е гъвкава разработената стратегия;

^  Доколко са мобилизирани и оползотворени конкурентните предимства на 

областта, както и собственият потенциал на съставните общини за постигане на 

икономическо сближаване;

^  Доколко е подобрен жизненият стандарт на територията на областта за 

постигане на социално сближаване;

>  Как изпълнението на стратегията допринася за намаляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните диспропорции в социалната и 

икономическа сфери;

^  Доколко стратегията стимулира развитието на различни форми на териториално 

сътрудничество - трансгранично, транснационално, вътрешнорегионално, както 

и сътрудничество между трите сектора - публичен, частен и неправителствен;

^  До каква степен са интегрирани глобалните екологични цели в процеса на 

областното планиране;

^  До каква степен силните и слаби страни на областта, съществуващият 

потенциал, неоползотворени възможности и вероятните заплахи са обект на 

набелязаните в стратегията мерки;

>  Каква е политическата и административна ангажираност на институциите с 

реализацията на стратегията и доколко адекватен е институционалният 

капацитет за това.

Посочените по-горе качествени критерии са свързани с отчитането на общи 

количествени индикатори или рамкови индикатори (индикаторите към Стратегия 

"Европа 2020", макроикономическите критерии към НСРР, глобалните екологични 

индикатори). За тези индикатори стратегията се позовава на вече определени в 

документи от по-високо ниво изходни и целеви стойности. В допълнение към тези 

предварително дефинирани индикатори, ОСР на Област Русе определя пакет от общи и 

специфични индикатори, които проследяват постигането на четирите стратегически 

цели на стратегията, както и на формулираните в техните рамки приоритети и 

специфични цели.

В стремежа да се гарантира ефективна оценка относно степента на интегриране 

на глобалните проблеми, свързани с околната среда в рамките на проект на ПРООН



„Конвенциите от Рио" е разработена система от седем стратегически екологични 

индикатора. Индикаторите са свързани с приоритетите, залегнали в ключовите 

конвенции на ООН, европейски стратегически документи и националните екологични 

цели, заложени в НСОС. Системата служи за проследяване на съществуващите 

екологични проблеми и справянето с тях на различни териториални нива. Неин 

сериозен недостатък обаче е липсата на официална статистическа информация, 

проследяваща индикаторите на нивото на централните райони за планиране (NUTS2). В 

резултат от това пет от седемте индикатора не могат да бъдат включени в системата за 

наблюдение и проследяване реализацията на ОСР.

Количествените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на 

Област Русе 2014 -  2020 г. се обособяват в три основни категории:

- рамкови индикатори за наблюдение, включващи основни макроикономически 

показатели и показателите на Стратегия Европа 2020;

- специфични индикатори за наблюдение, дефинирани за всеки приоритет;

- индикатори за интегриране на глобалните цели по околна среда.

В таблицата по-долу са представени рамковите индикатори за наблюдение в 

техните изходни и целеви стойности, съответно за България, Северен централен район 

и Област Русе.

Таблица 5.1. Рамкови индикатори за наблюдение

№ Рамкови индикатори за 
наблюдение

Б ългария СЦР Област
Русе

Ключови индикатори — изходни стойности

1 БВП/човек -  лева -  2010 г. 9 359 6 139 6 646
2 Дял на БВП на човек от средната стойност на 

ЕС 27 - 2009 г.
44% 30%

3 Безработица - 2011 г. 11.3% 12.8% 11.6%
4 Коефициент на икономическа активност на 

населението на 15 и повече навършени 
години - 2011 г.

52.5% 49.0% 51.0%

5 Общ доход средно на лице от домакинство в 
лв. - 2011 г./2009 г. за СЦР

3 937 3 216 ..

Ключови индикатори — целеви стойности

1 БВП/човек -  лева 9 100 9 100

2
Дял на БВП на човек от средната стойност на 
ЕС 27 38% 38%

3 Безработица 8% 8%
4 Коефициент на икономическа активност на 

населението на 15 и повече навършени 
години 54% 54%

5 Общ доход средно на лице от домакинство в 4 800 4 800



лв.
ЕВРОПА 2020” - ИЗХОДНИ СТОИНОСТИ КЪМ 2009/10 г.

1 Заетост на населението на възраст 15-64 г.- 
% 2011 г.

58.4% 54.9% 58.0%

2 Инвестиции в научно-изслед. и развойна д-ст 
(НИРД) - % от БВП. 2010 г.

0.60% 0.1% 0.1%

3
Цели „20/20/20" по отношение на климата/ 
енергията:

- съкращаване на емисиите на СО2 _
- дял на ВЕИ в крайното енергийно 
потребление 13.80%
- повишаване на енергийната 
ефективност
- намаляване на енергийната 
интензивност на БВП

4 Дял на преждевременно напусналите 
училище - %. 2010 г.

13.90% 17.9%

5 Дял на висшистите на 30-34 г. - %. 2010 г. 27.70% 20.9%

6 Хората под прага на бедност 2010 -процент 22.3 22.1 18.5
ЕВРОПА 2020 - ЦЕЛЕВИ СТОИНОСТИ КЪМ 2020 г.

1 Заетост на населението на възраст 20-64 г. 76.00% 72% 72%
2 Инвестиции в научно-изслед. и развойна д-ст 

(НИРД) - % от БВП
1.50% 0.8% 0.8%

3 Цели „20/20/20" по отношение на 
климата/енергията:

- съкращаване на емисиите на СО2 20.00%
- дял на ВЕИ в крайното енергийно 
потребление 16.00%
- повишаване на енергийната 
ефективност 25.00%
- намаляване на енергийната 
интензивност на БВП 50.00%

4 Намаляване на дела на преждевременно 
напусналите училище до:

11.00% 12% 12%

5 Нарастване на дела на висшистите на 30-34 
г.

36.00% 34% 34%

6 Намаляване на хората под прага на бедност 
с: 16.00%

Източник на информация: НСИ, Регионален план за развитие на СЦР 2014-2020 г.

В таблицата по-долу са представени специфичните индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ОСР на Област Русе.

Таблица 5.2. Специфични индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

ОСР на Област Русе

№ Специфични индикатори Целеви стойности
1 Стратегическа цел 1 Икономическо сближаване във вътрешнорегионален, национален и 

европейски план чрез развитие на собствения потенциал на Област Русе и използването на 
европейски механизми

1.1 Приходи от дейността на МСП - млн. лв. 4 000



1.2 Нарастване на преките инвестиции в ДМА в областта-хил. лв. 252 918

1.3 Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и 
местата за настаняване в млн. лв. (2011 г.)

6

1.4 Реализирани приходи от посещения на музеи в областта - 
хил.лв.

1 615.64

1.5 Брой заети в туризма и ресторантьорството 1 780

1.6 Приходи от селскостопанска и риболовна дейност - млн. лв. 120

1.7 Увеличаване на поливните площи - дка. 331 598.6

1.8 Относителен дял на заетите в преработващата промишленост 
в периферните общини в областта - % (2011 г.)

30%

1.9 Увеличение в горските масиви - залесени бързо растящи 
горски видове - дка

751 567

2 Стратегическа цел 2 Социално сближаване чрез преодоляване на междурегионалните и 
вътрешнорегионалните различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална 
изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал

2.1 Брой на ежедневните трудови мигранти, отчетени при 
преброяването на населението (2011 г.)

+25%

2.2 Относителен дял на населението в трудоспособна възраст - % 
(2011)

>58%

2.3 Дял на висшистите на 30-34 г. - % 34.0%

2.4 Дял на преминали през курсове за преквалификация, 
подкрепени от АЗ и МТСП, които вследствие биват 
постоянно наети / заети - %

65%

3 Стратегическа цел 3 Териториално сближаване чрез балансирано, интегрирано и устойчиво 
развитие на транспортната и комуникационната инфраструктура в областта, подобряване на 
селищната среда и интензифициране на междурегионалното, трансграничното и 
транснационалното сътрудничество

3.1 Население с подобрен транспортен достъп (%) 25%

3.2 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. 
и широколентова връзка от общото за страната в % (2011 г.)

70%

3.3 Увеличени на товаропотока в областта - млн. т. 3.6

3.4 Дял на населението, обхванато от интегрирани мерки за 
възстановяване и развитие на части от градовете - %

15%

3.5 Дял на населението с подобрена транспортна и 
комуникационна свързаност в агломерационните ареали на 
големите градове - %

30%

3.6 Дял на населението, което е обхванато от интегрирани мерки 
за подобряване на селищната среда и услугите в малки 
градове и села -%

15%

3.7 Брой реализирани проекти по ОП 300

3.8 Дял от населението обхванато от стратегии за интегрирано 
местно развитие на групи общини - %

10%

3.9 Брой инициативи за ПЧП между общини и бизнес с цел 
предоставяне на основни услуги за населението -  млн. лв.

14

3.10 Брой на интегрирани стратегически планови документи за 
съвместно управление и развитие на граничните територии

2

3.11 Брой реализирани трансгранични и транснационални проекти, 
фокусирани в приоритетните за ЕС направления - иновации, 
наука, климатична сигурност и ефективно използване на 
ресурсите

10

4 Стратегическа цел 4 Опазване на околната среда и енергийна ефективност

4.1 Относителен дял от населението, обслужвано от СПСОВ - % 40%



4.2 Намаляване на загубите по водопреносната мрежа - % <50%

4.3 Дял от населението с режим на водоподаване - % <1.0%

4.4 Дял от населението, обхванато от системи за повторно 
използване на отпадъците и изгаряне / компостиране на 
биологичните отпадъци - %

25%

4.5 Количество продадена електроенергия от ВЕИ в GWh 26

4.6 Намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни и 
производствени процеси
Серни оксиди (тонове) <1 600

Въглероден диоксид (тонове) <320 000

Неметанови летливи органични съединения (тонове) <340

Фини прахови частици ФПЧ 10

За формулираните критерии, свързани с отчитането на общи количествени 

индикатори (индикаторите към Стратегия "Европа 2020", макроикономическите 

критерии към НСРР, глобалните екологични индикатори), ОСР се позовава на вече 

определени в документи от по-високо ниво изходни и целеви стойности. В допълнение 

към тези предварително дефинирани индикатори, стратегията определя пакет от общи 

индикатори, които проследяват постигането на формулираните в нея четири 

стратегически цели. За проследяване на реализацията на стратегията, към всеки един 

от нейните приоритети са посочени специфични индикатори.

По тези индикатори Областният съвет за развитие ежегодно ще отчита и 

оценява напредъка в изпълнението на ОСР 2020, като използва следните основни 

източници на информация: данни от ТСБ-Русе, Областно пътно управление, РИОСВ, 

ВиК и др., както и годишните доклади за изпълнение на общинските планове за 

развитие на общините в Област Русе.



6. М ЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШ ВАНЕ НА М ЕЖ ДИННА, ТЕМ АТИЧНА И 

ПОСЛЕДВАЩ АОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

Наблюдението и оценката на ОСР на Област Русе за периода 2014 -  2020 г. са 

ключови етапи в хода на нейното изпълнение с оглед навременно предприемане на 

мерки за преодоляване на възникващи проблеми и при необходимост предприемане на 

действия за нейното коригиране и привеждане в съответствие с набелязаните 

приоритети и с динамиката на обществено-икономическата среда.

Като метод, наблюдението е процес на събиране и анализ на информация по 

планиран начин и през редовни интервали от време. Наблюдението си поставя следните 

основни цели:

- Проследяване на напредъка в изпълнението на ОСР;

- Перманентно информиране на заинтересованите страни за хода на изпълнението 

на ОСР;

- Съпоставяне на използваните ресурси с постигнатите резултати и осигуряване 

на база за отчетност;

- Изграждане на база данни, необходими за оценката на изпълнението на ОСР;

- Предоставяне на информация за действията на административните структури и 

организациите, свързани както с изпълнението на ОСР, така и на обвързаните с 

нея стратегически планове и програми;

- Подпомагане процеса на вземане на управленски решения чрез осигуряване на 

оперативна информация.

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за мониторинг, 

която обхваща:

- Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране 

на информация;

- Индикаторите за наблюдение;

- Органите за наблюдение, организацията и методите за тяхната работа;

- Системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Наблюдението на изпълнението на ОСР на Област Русе 2020 се извършва въз

основа на данни от Евростат, Националния статистически институт, както и на данни 

от други официални, регионални и местни източници на информация.

Орган за наблюдение на ОСР на Област Русе е Областният съвет за развитие.



Докато наблюдението на ОСР е рутинен процес, оценката на нейното 

изпълнение е дълбочинно изследване, което се извършва в определени периоди от 

действието на стратегията. Оценката представлява систематично проучване, което се 

осъществява, за да се установи връзката между параметрите „на входа“ и резултатите 

„на изхода“ от изпълнението на стратегията съобразно факторите на средата, влияещи 

върху това изпълнение. Оценката се осъществява в съответствие с експлицитно 

определени критерии и стандарти за тяхната адекватност, ефикасност, ефективност, 

устойчивост и др.

Оценката на ОСР може да се извърши от различна перспектива, а именно:

1. Оценка на процеса, т.е. до каква степен стратегията се изпълнява в съответствие с 

това, което е планирано. Този вид оценка търси съответствие на извършваните 

дейности със стратегическите документи, на които те се основават, или с очакванията 

на заинтересованите страни.

2. Анализ на съотношението „разходи/ползи” и анализ на ефикасността на 

разходите. Чрез анализа на съотношението „разходи/ползи” се определя 

целесъобразността на направените разходи и адекватността на получените ползи, а 

анализът на ефикасността на разходите оценява тяхната уместност с оглед постигане на 

определена цел.

3. Оценка на резултатите. Тази оценка се съсредоточава преди всичко върху 

резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и нежелани 

ефекти), за да се прецени ефективността на стратегията.

4. О ценка на въздействието. Оценяват се въздействията на стратегията в различни 

аспекти, цялостният ефект от нейното изпълнение и влиянието на външни фактори 

върху степента на постигане на стратегическите цели и приоритети.

Най-подходящо е оценката за изпълнението на ОСР да бъде комплексна и да 

отчита данните от посочените четири оценки.

Освен това, в хода на изпълнение на ОСР се осъществяват оценки, които следват 

логиката на нейната реализация.

Текущото оценяване, което се основава на информация, получавана от 

извършвания мониторинг, се осъществява по време на изпълнение на ОСР. Чрез 

мониторинга се идентифицират възникнали проблеми при реализацията на ОСР, 

отклонения от предвидената посока на действие или очакваните резултати, както и 

възникнали непредвидени отрицателни ефекти.



М еждинната оценка на ОСР се осъществява след приключване реализацията на 

определена фаза от нейното изпълнение, за да се оцени резултатността на действието й 

до момента и да се внесат корекции за следващия етап. Неин инструмент е 

междинният доклад, който съдържа информация относно:

• постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите на ОСР през 

изтеклия период;

• резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на 

изпълнението на ОСР;

• ефективността и ефикасността на използваните през периода ресурси за 

постигане целите на ОСР;

• възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за 

тяхното преодоляване;

• прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОСР до края на 

периода на действие;

• изводи и препоръки при необходимост за актуализация и корекция на ОСР. 

Прогнозният период за изготвяне на междинна оценка на ОСР на Област Русе е

до края на 2017 г.

Чрез последващ ата или заклю чителна оценка на ОСР се прави рекапитулация 

на нейното цялостно изпълнение, на получените резултати и осъществените 

въздействия. Тази оценка има за цел да установи как са използвани предвидените 

ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции и в каква степен са 

постигнати предвидените цели. Друга нейна цел е не само да се открият направените 

отклонения от заложените цели и приоритети, но и да се очертаят най-подходящите 

решения за бъдещите дейности, както и да се изгради представа за цялостния ефект от 

изпълнението на стратегията.

Последващата оценка ОСР следва да се извърши до една година след изтичане 

на периода на действие на документа (до края на 2021 г.). Основни стъпки в нея са:

- Уточняване на целевите групи и заинтересованите страни;

- Дефиниране на предмета на оценката;

- Планиране на оценката;

- Избор на методи за събиране на данни и анализ;

- Определяне на формата на констатациите от оценката;

- Прилагане на констатациите от оценката.



За общото изпълнение на ОСР се изготвя заключителен доклад, който съдържа 

информация относно:

• ефективността на изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОСР, 

през периода на нейното действие;

• резултатите от последващата оценка съгласно критериите за оценка на 

изпълнението ОСР;

• ефективността и ефикасността на използваните през периода на действие 

ресурси за постигане целите на ОСР;

• изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално 

развитие на Област Русе.

През периода на действие на ОСР могат да се извършват допълнителни 

тематични оценки и оценки за специфични случаи по искане или преценка на 

национални или регионални органи.

Познати са различни методологически подходи за извършването на оценка на 

публични политики и стратегически програми , като в случая с ОСР най-подходящо е 

да бъде използван подходът за оценка на показатели/индикатори (benchmarking), 

при който се осъществява мониторинг на индикаторите във връзка с набелязаните в 

стратегията приоритети и цели и се преценява степента на тяхното постигане, качество 

на реализация и въздействие.

Използването на система от ключови индикатори при оценката на ОСР има 

няколко основни функции:

• измерване степента на реализация на Стратегията и постигането на ключови 

обществени цели;

• оценяване на ефективността и ефикасността на дейността на публичните 

институции при реализацията на Стратегията;

• осигуряване на прозрачност за работата на публичните институции и 

реализиране принципите и практиките на доброто управление;

• проследяване на напредъка в развитието на важни обществени сфери въз основа 

на обективни, достоверни и надеждни емпирични данни;

• извършване на съпоставки и сравнения по определени критерии в международен 

план.

Осъществяването на оценката на показатели преминава през пет последователни 

фази: дефиниране на обекта и целите на оценката; подготовка на оценката; събиране на



информация за стойностите на показателите, въз основа на които се извършва 

оценката; анализ и интерпретация на стойностите на показателите; отразяване на 

резултатите от оценката при реализацията на стратегията.

Формулирането на целите на мониторинга или оценката при използването на 

метода на оценката по показатели е необходимо да бъде съобразено с правилото 

SMART, т.е целите да бъдат конкретни (Specific), измерими (Measurable), приемливи 

(Acceptable), реалистични (Realistic) и обвързани със срокове (Time-dependent). 

Източниците на информация при оценката на ОСР по показатели са:

• самооценка на институциите и ведомствата, ангажирани с реализацията на 

Стратегията;

• експертни наблюдения (оценки и анализи от независими експерти, 

представители на НПО и граждански сдружения);

• анализ на данни от официални статистически проучвания, ведомствени 

информационни системи, национални и международни изследвания;

• национални представителни изследвания на населението и бизнеса;

• изследвания сред ползватели на административни, социални, здравни и 

образователни услуги;

• изследвания от типа „анонимен клиент” на различни публични услуги;

• ежемесечен мониторинг на публикации в пресата, радиото и телевизията и др.

Мониторингът и оценката на ОСР могат да бъдат както вътреш ни 

(осъществявани от служители в публичната администрация), така и външ ни 

(извършвани от независими експерти). При вътреш ните мониторинг и оценка 

вниманието се фокусира предимно върху разпределението и използването на 

ресурсите, изразходването на финансовите средства, качественото и срочно изпълнение 

на предвидените дейности и интервенции, възникването на непредвидени събития, 

налагащи промени в изпълнението на стратегията, установяването на осъществения 

напредък и др. Предимство на вътрешната оценка е използването на собствени ресурси, 

които могат да се оптимизират, изграждането на капацитет за управление, по-голяма 

оперативност и др.

Външ ните мониторинг и оценка се извършват от независими местни или 

чуждестранни експерти или юридически лица. Те в по-голяма степен осигуряват 

обективност, независимост, откритост и прозрачност за процеса на оценяване и 

неговите резултати.



Изборът между вътрешно или външно извършване на мониторинга/оценката се 

определя от редица фактори -  цел на оценката, срокове, разполагаеми ресурси и др.



7. СТРА ТЕГИ ЧЕСКИ  НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА Ц ЕЛИ ТЕ И 

П РИ О РИ ТЕТИ ТЕ НА О БЩ И Н СКИ ТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ (2014-2020 Г.)

7.1. Съдържание на общинските планове за развитие 2014 -  2020 г.

Общинските планове за развитие са съществен елемент в йерархичната система 

от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 

регламентирани със Закона за регионалното развитие (Обн. ДВ бр. 50/2008 г.). Те се 

разработват в съответствие с чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г.). Общинският план за развитие определя средносрочните цели и 

приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за 

развитие и концепцията за пространствено развитие на общината. (На този етап е 

разработена само Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г.)

Общинският план за развитие съдържа:

1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

2. Цели и приоритети за развитие на общината за определен период;

3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана;

4. Индикатори за наблюдението и оценката на плана;

5. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;

6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство 

и осигуряване на информация и публичност;

7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и 

звената за изпълнение на проектите;

8. Предварителна оценка на плана.

Общинският план за развитие се приема от Общинския съвет по предложение на

кмета.

Общинските планове за развитие (2014 -  2020) следва да се разработят както в 

съответствие с предвижданията на стратегиите и плановете за регионално развитие 

2014 -  2020 г. на национално, регионално и областно ниво, така и с останалите 

секторни стратегии.



7.2. Общи насоки за разработване на общинските планове за развитие на 
общините от област Русе

Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на 

общинските планове за развитие подпомогнат идентифицирането на ключовите 

елементи на политиката за сближаване в ЕС и допринасят за по-успешно вписване на 

развитието на общините от област Русе в рамките на стратегическите цели на ЕС за 

периода 2014 -  2020 г. Акценти в разработването на общинските планове за развитие се 

препоръчва да бъдат: идентичността, сравнителните предимства, специфичният профил 

и потенциал за развитие на общините, въздействието на фондовете на Европейския 

съюз за подпомагане на развитието, както и интегрирането на глобалните екологични 

въпроси в процеса на местно планиране на развитието.

Изготвянето на новите общински планове за развитие на общините от област 

Русе е необходимо да следва установените приоритети за областта, региона и страната. 

Препоръчва се водещо начало в процеса на разработване на общинските планове за 

развитие (2014 -  2020) да бъде новата роля на политиката на сближаване, ориентацията 

към изпълнение на целите на Стратегия Европа 2020 с по-активното участие на 

общините, и в същото време със засилен акцент върху териториално сътрудничество и 

подход, изискващ резултати и добавена стойност. Икономическото, социалното и 

териториалното сближаване се разглеждат като равнопоставени, взаимно допълващи се 

и подкрепящи се компоненти на единната интегрирана концепция за областно 

развитие, която изключва секторно фрагментиране.

При разработване на общинските планове за развитие трябва да се отчита 

стратегическата рамка на ЕС 2014-2020 г., която определя приоритетите за 

финансиране през следващия програмен период.

Ключовите думи, определящи основните принципи на работа и финансиране в 

следващия програмен период са концентрация, координация, коопериране, кохезия 

(4К).

К онцентрацията има пространствени, времеви и ресурсни очертания. Това 

означава по-малко, но по-прецизно формулирани приоритети в сферата на 

енергоефективността, възобновяемите източници, иновациите и подобряването на 

конкурентоспособността на МСП в районите с подходящи условия и ресурси.

По-добрата координация в ЕС се осъществява чрез включването на всички 

договори за партньорство в обща стратегическа рамка, което означава съответно не 

само добра координация между страните и регионите, но също така и съответствие на



националните с общоевропейските приоритети от една страна, и на регионалните 

политики, участници и инструменти с националните такива, от друга. По този начин се 

очакват по-добри резултати от прилаганите политики както на европейско, така и на 

национално и на регионално равнище чрез насочване на финансовите инструменти в 

едни и същи приоритетни области. Друго измерение на координацията е съгласуването 

на финансовите политики с динамично променящите се световни, европейски и 

национални икономически условия.

Постигането на целите на Европа 2020 се осъществява и чрез по-добро 

коопериране на регионите, чрез разпространяване на иновативни практики, а за 

районите в България и чрез продължаваща работа за повишаване на институционалния, 

административния и експертния капацитет в областта на регионалното и 

пространственото развитие.

Териториалната кохезия се основава на по-гъвкава политика и се фокусира 

върху устойчивото градско развитие, интегрирането на проекти и програми, на 

териториални, човешки, времеви, информационни и финансови ресурси. Най-значима 

роля за конкурентността на регионите се отрежда на големите градове и на 

метрополиите, които са приети за основни полюси на растеж в Националната стратегия 

за регионално развитие 2012 -  2022. В същото време се дава се шанс и на населени 

места в по-отдалечените и рядко населените райони, където се очаква да се разпростре 

влиянието на големите урбанистични центрове, ако на преден план успешно се изведат 

техните специфични характеристики, природните и културни ценности и традиции, ако 

чрез интегриран подход се развият иновационни и оригинални идеи за регионално 

развитие.

Общините ще имат възможност да се възползват от политиките на ЕС за 

приоритетно развитие на свързваща, транспортна, енергийна и информационна 

инфраструктура, управлявана директно от ЕК.

Дейностите, залегнали в общинските планове за развитие, се препоръчва да 

бъдат обвързани с приоритетните области на Дунавската стратегия с оглед прилагането 

на интегриран подход и реализирането на оптимално устойчиви решения.

7.3. Специфични насоки за разработване на общинските планове за 
развитие

Специфичните насоки за разработване на общинските планове за развитие на 

област Русе са свързани с новите тематични цели, разработени в стратегия Европа 2020.



В допълнение на това е необходимо да се подобри координацията за по-ефективно 

използване на европейските фондове, увеличаване на добавената стойност, прилагане 

на интегриран подход и преодоляване на секторната изолираност.

Общинските планове за развитие в област Русе е необходимо да отчитат най- 

важните постановки от Стратегията Европа 2020, както и от стратегическите документи 

в национален и регионален контекст, а именно:

В национален контекст

• Националната програма за развитие: България 2020;

• Националната програма за реформи 2012 -  2020 г.;

• Националната стратегия за регионално развитие на Република България 

за периода 2012 -  2022 г.;

• Национална жилищна стратегия на Република България;

• Националната стратегия за развитие на инфраструктурата на Република 

България и план за действие за периода 2006 -  2015 г.;

• Националната стратегия за устойчивото развитие на туризма (2009 -  

2013);

• Национална концепция за пространствено развитие 2013 -  2025 г.

В регионален контекст

• Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 -  2020;

• Областната стратегия за развитие на област Русе 2014 -  2020;

• Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Русе 

(2010 -  2015);

• Областната стратегия за развитие на област Русе за периода 2005 -  2015 

г.;

• Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на Област Русе 2010 -  2013 г.;

• Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по 

пътищата в Област Русе 2012 -  2020 г.;

• Областна стратегия за интегриране на ромите в Област Русе 2012 -2020 г. 

В регионален контекст са систематизирани специфичните насоки за

разработване на общинските планове за развитие на общините от област Русе.

Община Русе



Необходима е подкрепа за развитието на Русе, център от национално и 

регионално значение, който генерира растеж и високо ниво на социално-културни 

функции. Действията на територията на общината следва да се концентрират върху 

модернизиране на техническата инфраструктура и изграждане на инфраструктурата на 

информационното общество, развитие и трансфер на технологии и иновации, научно- 

приложни и развойни изследвания, висше образование, развитие на сектори, 

генериращи висок растеж, защита на околната среда и културното наследство, развитие 

на културните институции, подобряване на градската среда, за да може градът да 

привлича инвестиции и активно да участва в конкурентната среда и културния и 

икономически обмен между градовете в границите на Европейския съюз. Една от 

важните цели в развитието на град Русе е да се използва капацитетът му за даване на 

тласък за развитието в цялата територия на област Русе, чрез интегриране на околната 

територия и постигане на икономическо, социално, пространствено сближаване. В 

националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 Русе е отнесен към 

градовете-центрове от второ ниво, което поставя нови предизвикателства пред 

планирането и реализирането на общинската политика.

Приоритетите за община Русе ще бъдат свързани с Дунавската стратегия, като се 

отчита потенциала за развитие и се предвиждат интервенции в следните сфери:

• Транспортна инфраструктура: развитие на двете товарни пристанища в Русе 

за поемане на международните товари; реконструкция и модернизация на 

съществуващия мост Русе -  Гюргево; изграждане на скоростен път „Русе -  

Велико Търново -  Маказа” и скоростен път „Русе-Разград-Ш умен”; развитие на 

летище Щръклево като гражданско летище за национални цели; развитие на 

железопътния транспорт; пълноценно реализиране на възможностите за 

интермодален транспорт по въздух, вода и суша и др.;

• Газификация и В Е И  -  разширяване и изграждане на нови газопреносни мрежи, 

на инсталации за производство на енергия от ВЕИ, изграждане на газопровод 

„Русе -  Гюргево” и др.;

• Икономика на знанието -  увеличаване на скоростта и устойчивостта на 

икономическото развитие на общината, повишаване на инвестиционната 

привлекателност на общината, включително чрез изграждане на подходяща 

бизнес инфраструктура и технологичното обновление, изграждане и обновяване 

на зони за растеж (бизнес, индустриални, транспортни и логистични центрове и



инкубатори и др.) и създаване на клъстерни форми; създаване на център за 

иновации в гр. Русе, изграждане на високотехнологичен парк и др.;

• Ж изнена среда -  реконструкция, рехабилитация и подобряване на материално- 

техническата база на образователни, социални, здравни и културни институции, 

осигуряване на подходящи условия за придвижване и достъп на лица в 

неравностойно положение, прилагане на мерки за енергийна ефективност и 

подобряване на градския транспорт; въвеждане на широколентов достъп до 

интернет в публичните институции, предприятията и домакинствата;

• Социален капитал - адаптиране на политиките и системите за образование, 

обучение и заетост към потребностите на пазара на труда; създаване на условия за 

обвързване на науката с образованието и бизнеса;

• Териториално развит ие и сближ аване - разширяване на трансграничното, 

междурегионално и транснационално сътрудничество -  създаване на по-добри 

условия за комуникация със страните от Централна и Западна Европа и Румъния и 

интегриране на регионалната икономика към европейския пазар; използване на 

потенциалните перспективи на Русе за трансгранично коопериране в еврорегион 

Русе -  Гюргево в съответствие с разработения мастерплан;

• Опазване на околната среда -  изграждане на канализационни системи и 

пречиствателни станции за отпадъчни води, нови водохващания и модернизация и 

рехабилитация на водоснабдителната мрежа и на съществуващи пречиствателни 

съоръжения за питейни води; оптимизиране на системата за сметосъбиране и 

изграждане на съоръжения за преработка на строителни, производствени и твърди 

битови отпадъци (ТБО) и изграждане на регионални депа за тяхното депониране, 

отговарящи на съвременните изисквания; укрепване на свлачищните участъци по 

Дунавския бряг и защита от наводнения в общината, поддържане чистотата на 

водите в р. Дунав, изграждане на демонстрационно селище с нулеви въглеродни 

емисии и др.;

• Природно и културно наследство, туризъм  -  валоризиране на богатото 

природно и културно наследство и активизиране на природните и антропогенни 

туристически ресурси в община Русе за отключване на нейния туристически 

потенциал и реализиране на добавена стойност; обвързване на рекреационно- 

туристическите зони и ландшафти чрез културни и туристически маршрути.

Общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово



Националната концепция за пространствено развитие възприема подхода към 

селските и трансграничните райони на Териториалната програма на ЕС (ТА 2020), 

която към полицентричното пространствено интегрирано градско развитие добавя и 

загрижеността за опазването на жизнеността на малките населен места. Този 

диференциран подход е използван в предложенията за целенасочена подкрепа на 

малките градове и на по-големите села, селските райони и граничните територии и 

изграждане на прекъснатите връзки с тях, като същевременно с това отчита 

спецификата на различните селски и планински райони и достъпа до услугите, 

предлагани от средните градове.

Ключова роля за развитието на периферните и селските територии в Област Русе 

имат общинските центрове. В тях са фокусирани важни икономически, социални и 

административни функции, включително в рамките на селските райони и се постига 

балансирано и равномерно административно покритие на територията на областта. 

Политиките за развитие на селските райони трябва да бъдат насочени към 

разнообразяване структурата на заетостта. Подходящо е разкриването на малки и 

средни предприятия, свързани със селскостопанско производство. Близостта на 

общинските центрове до селата е фактор, който трябва добре да се използва в бъдеще, 

тъй като създава възможности за подобряване на йерархичната връзка между селищата 

и за превръщането на общинските центрове в опорни центрове на селищната мрежа, 

обслужващи селската територия. Взаимодействията между общинските центрове и 

останалите населени места са от стратегическо значение за повишаване на 

конкурентоспособността на селските райони. Подходящо е също така да се стимулира 

разкриването на малки и средни предприятия и за неземеделски дейности в селските 

райони. Чрез стимулиране на неземеделския бизнес в тях ще се допринесе за 

разнообразяването на икономиката в селските райони, която е силно зависима от 

земеделието, ще се повиши конкурентоспособността и потенциала за създаване на 

заетост на тези райони.

Плановете за регионално развитие на осемте общини в Област Русе следва да 

бъдат разработени в периода 2014 -  2020 година и следва да бъдат приети в срок три 

месеца преди началото на периода на тяхното действие. Те трябва да интегрират 

предвижданията на секторните политики, като търсят най-благоприятните им 

териториални измерения. Съдържанието им, определено в ЗРР, следва да бъде 

разширено с анализи, прогнози и предвиждания за териториалното и урбанистично



развитие, в отговор на залегналите в новите европейски документи принципи и 

подходи, изискващи засилване на териториалните измерения на сближаването. През 

целия процес на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на 

общинските планове, те следва да бъдат съпътствани както от обществени обсъждания, 

така и от експертни консултации при осигурени публичност и прозрачност на 

действията.



8. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМ ИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФ ОРМ АЦИЯ И 

П У БЛИ ЧН О СТ

Планирането, управлението и мониторингът на регионалното развитие, 

проектирани в Областната стратегия за развитие на Област Русе, са процеси с 

изключително висока обществена значимост и добавена стойност. Тяхното ефективно 

изпълнение предполага последователно прилагане на принципите на партньорство и 

диалог с всички заинтересовани страни от региона, както и осъществяването на широка 

информираност и публичност сред целевите групи, за да се гарантира съпричастност и 

широка обществена подкрепа за формулираните в Стратегията приоритети и цели.

Партньорството се дефинира като активно участие на всички идентифицирани 

целеви групи на регионално ниво в процеса на планиране, програмиране, финансово 

осигуряване, наблюдение и оценка на ОСР, както и съвместно вземане на решения и 

споделена отговорност в създаването на областни политики и постигането на техните 

цели. Единствено чрез прилагане принципа на партньорство се постига устойчивост на 

взетите решения по отношение на ОСР и ефективност при тяхната реализация, а чрез 

осигурената публичност и прозрачност на процесите се гарантира широка обществена 

подкрепа за нейното изпълнение.

Ключов момент в прилагането на принципа на партньорство във връзка с ОСР на 

Област Русе е ясното дефиниране на целевите групи и на конкретните им задължения 

и отговорности. На областно ниво се идентифицират следните целеви групи:

1. Областен съвет за развитие на Област Русе - орган за провеждане на 

държавната политика за регионално развитие на територията на областта. Той 

има следните функции:

• Осигурява широко и ефективно участие на всички партньори в процеса на 

планиране на ниво 3 чрез конституиране на експертна работна група, включваща 

над 30 представители на местните и регионални власти, териториалните звена на 

централната изпълнителна власт, бизнеса, академичните среди и 

неправителствения сектор;

• Обсъжда съдържанието на ОСР в рамките на постоянно действащите комисии в 

неговите рамки;

• Съгласува ОСР с Регионалния съвет за развитие;

• Приема ОСР и упражнява системен мониторинг на нейното изпълнение;



• Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на ОСР;

• Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и 

партньорство за осъществяване на съвместни дейности по регионалното 

развитие и териториалното сътрудничество;

• Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на ОСР 

по предложение на областния управител.

2. Областна администрация на Област Русе -  изпълнява следните функции по 

отношение на ОСР:

• Изработва/възлага изработването на ОСР, организира обществено обсъждане на 

ОСР и ръководи нейното изпълнение;

• Участва във формирането на регионални и местни партньорства при 

подготовката, финансирането и изпълнението на проекти във връзка с 

реализацията на ОСР на регионално и местно ниво;

• Подпомага подготовката и реализирането на общинските планове за развитие.

3. Общински администрации на територията на Област Русе -  съдействат за 

реализирането на целите и приоритетите на ОСР, като:

• Участват в изработването и изпълнението на общинските планове за развитие и 

подпомагат Общинските съвети, които приемат общинските планове за развитие 

и програмите за тяхната реализация;

• Мобилизират местните финансови, човешки и организационни ресурси, 

включително ресурсите на частния и неправителствения сектор за 

осъществяване на мерките от приетите планове и програми за развитие и 

изпълнение на местните инициативи;

• Осигуряват информация и публичност на действията за местно развитие;

• Усвояват средства от фондовете на ЕС като изпълнители на проекти, свързани с 

местните планове за развитие

4. Социално-икономически партньори -  работодатели, синдикати, браншови 

камари и организации и др. Те са основен партньор на териториалната 

администрация на изпълнителната власт в процеса на формиране и прилагане на 

регионалната политика, като подпомагат вземането на решения с по-голям



обществен консенсус и внасят идеи, основаващи се на практическия им опит. 

Конкретните им функции са, както следва:

• Подпомагат реализацията на ОСР като усвояват средства от фондовете на ЕС по 

проекти, свързани с регионалното развитие;

• Подпомагат с информационни, образователно-квалификационни, финансови, 

посреднически и други средства реализацията на ОСР;

• Участват в реализирането на партньорства на местно и регионално ниво за 

изпълнението на ОСР.

5. Неправителствени организации, ш ирока общественост, гражданство -

участват в реализирането на партньорства на местно и регионално ниво и 

подпомагат с информационни, образователно-квалификационни, посреднически 

и други средства реализацията на ОСР. Информираността и участието им е 

фактор за успешната реализация на ОСР, тъй като те действат като необходимия 

коректив по отношение на подготовката и приложението на регионалната 

политика.

Ф ормите за партньорство и взаимодействие на целевите групи по отношение 

на ОСР на Област Русе са следните:

1. Информиране -  състои се в изготвяне и предоставяне на информация на всички 

заинтересовани страни относно планирането, реализацията и мониторинга на 

ОСР чрез доклади и оценки на нейното изпълнение (предварителна, 

встъпителна, периодична, тематична, междинна, окончателна/ и тяхното 

огласяване по различни комуникационни канали -  публикуване на сайт, 

пресконференции, публикации в медиите, дипляни и т.н.

2. Консултиране и съгласуване -  осъществяване на непрекъснат обмен на 

информация, консултации и съгласуваност с целевите групи чрез работни 

обсъждания, експертни съвети, събиране на обратна информация - анкети, 

въпросници, интервюта, отзиви, фокус групи, провеждане на конференции, 

кръгли маси, обществени форуми с широко участие на партньорите и др.

3. А ктивно участие на целевите групи в процеса на разработване и прилагане на 

конкретните дейности и политики, залегнали в ОСР, чрез стимулиране на



идейния процес и участието във вземането на решения с цел споделяне на 

отговорността и ангажираност при реализацията на тези политики.

Най-подходящият инструмент за реализация на принципите за информация и 

публичност по отношение на ОСР е прилагането на специално разработена 

комуникационна програма, ориентирана към целевите групи на Стратегията.

Нейни основни цели са:

• да представи и популяризира приоритетите, целите, резултатите, ползите и 

положителните ефекти от изпълнението на ОСР;

• да допринесе за формиране на обществена подкрепа към политиките за 

регионално развитие на областно ниво;

• да информира за резултатите от междинната и окончателната оценка на 

изпълнението на ОСР, като мобилизира заинтересованите страни за 

предприемане на евентуални коригиращи действия.

Водещите принципи на комуникационната програма са:

• Целенасоченост -  ясно дефинирани цел и целева група на всяко 

комуникационно послание, свързано с ОСР;

• Прозрачност -  яснота и всеобхватност на информацията за ОСР, 

разпространявана в публичното пространство;

• Достъпност на информацията -  достигане на комуникираната 

информация относно ОСР до най-голям брой заинтересовани лица;

• Качество на информацията -  изчерпателност, задълбоченост и 

аналитичност на комуникационните послания, свързани с ОСР;

• М ногообразие и надеждност на използваните комуникационни 

канали и комуникационни средства -  идентифициране на обществено 

значимите средства и канали за комуникация, служещи за връзка със 

заинтересованите страни от изпълнението на ОСР;

• Ефективност на комуникационните послания -  целенасочено 

ориентиране на информационния поток, обслужващ ОСР, в посока към 

формиране на активни и действени обществени нагласи;



• Позитивност на комуникационните послания -  изграждане на климат 

на доверие и съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на 

ефективното изпълнение на ОСР;

• Ш ироко междуобщинско и междусекторно партньорство,

сътрудничество и екипност в комуникационния обмен.

Специфичните цели на комуникационната програма се очертават в следните 

посоки:

1. Популяризиране на концептуалната рам ка на ОСР чрез :

- Организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за 

запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с визията, 

приоритетите и целите на ОСР;

- Изработване и разпространение, включително в интернет-пространството, на 

информационни и комуникационни материали за ОСР и периодичното им 

актуализиране;

2. Информиране на всички заинтересовани страни относно планираните 

дейности и постигнатите резултати във връзка с изпълнението на ОСР 

чрез:

- Организиране на периодични брифинги и публикации в медиите за запознаване 

на заинтересованите страни и широката общественост с мониторинговите 

доклади за изпълнението на ОСР;

- Организиране на целенасочени ПР кампании за представяне на постигнатите 

резултати от страна на заинтересованите страни по приоритетните направления 

на стратегията.

3. П ривличане подкрепата на всички заинтересовани страни за постигане 

целите на ОСР чрез:

- Подготовка и разпространение на информационни и комуникационни материали 

за приоритетите на ОСР;

- Организиране на дискусионни форуми с представители на заинтересованите 

страни от изпълнението на ОСР;



4. Стимулиране ангажираността на всички заинтересовани страни в 

изпълнението на ОСР чрез:

• Организиране на ежемесечни дискусионни форуми с представители на 

заинтересованите страни за хармонизация на възникнали различия по 

отношение изпълнението на ОСР;

• Публикуване и разпространение на комуникационни и информационни 

материали за добри практики, свързани с изпълнението на ОСР.

За реализацията на комуникационната програма могат да бъдат използвани 

следните подходи за изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна 

среда по отношение резултатите от изпълнението на ОСР:

• Подаване на навременна и достатъчна информация в публичното пространство;

• Търсене на обратна връзка за комуникираната информация;

• Прецизен избор на отделните информационни фрагменти и разполагането им в 

пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на 

посланията.

Комуникационната програма се основава на прилагането на няколко основни 

форми: директна комуникация, комуникация чрез масмедиите, комуникация чрез 

Интернет и информационни материали и работа с партньори.

• Д иректна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите 

страни и на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и 

предложения в рамките на дискусии, кръгли маси и дебати.

• Комуникация чрез масмедиите. Важно е редовното и системно предоставяне 

на информация относно изпълнението на ОСР на Област Русе чрез:

• пресконференции, брифинги и съобщения за медиите;

• неформални работни срещи на водещи редактори с отговорните звена и лица за 

изпълнение на стратегията;

• излъчване на програми от електронни медии с национално покритие за 

разпространяване на информация относно популяризиране на визията, целите и 

приоритетите на ОСР.

• Комуникация чрез И нтернет и информационни материали. Поддържане и 

актуализиране на информацията за ОСР в уеб сайтовете на отговорните



институции. Разработване и публикуване на тематични информационни 

материали съобразени с визията, целите и приоритетите на ОСР на Област Русе.

• Работа с партньори. Натоварване с информационни и комуникационни 

функции на партньорите по изпълнение на ОСР. Чрез комуникационната 

програма ще се подкрепят инициативи на гражданското общество, насочени към 

групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово 

осведомяване.

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата 

комуникационната програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи 

на специалисти по връзки с обществеността в институциите на заинтересованите 

страни, които да са пряко ангажирани с наблюдението и отразяването на 

информационните потоци, свързани с изпълнението на ОСР на Област Русе.



9. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020 С 
Ц ЕЛИ ТЕ И П РИ О РИ ТЕТИ ТЕ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА И Н ТЕЛИ ГЕН ТЕН , УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩ АВАЩ  РАСТЕЖ , 
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА Р. 
БЪЛГА РИ Я (2012 -  2022 Г.) И РЕГИ О Н АЛН ИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕВЕРЕН Ц ЕНТРАЛЕН РАЙОН

В съответствие с Методическите указания, одобрени със Заповед №  РД-02-14- 

2402/ 22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

Областната стратегия за развитие на Област Русе за  периода 2014-2020 г. отчита 

данните и тенденциите, залегнали в Актуализирания документ за изпълнение на 

стратегията през настоящия планов период, представя изводи и предлага идеи за  

надграждане на постигнатите резултати и въздействия през следващия планов 

период.

Добавената стойност на ОСР се отразява във вписването на документа в 

цялостната система за планиране на европейско, национално, регионално и местно 

ниво, както и в неговия синхрон с действащите и предстоящите финансови и 

инвестиционни програми. Именно затова ОСР на Област Русе е разработена в 

съответствие с основните постановки, залегнали в следните документи:

Документи на европейско ниво

- Териториален дневен ред на ЕС 2020, 2011 г.;

- Стратегия Европа 2020, 2010 г.;

- Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав, 2010 г;

- Зелена книга за териториално сближаване, 2008 г.;

Документи на национално ниво

- Националната програма за развитие България 2020;

- Национална програма за реформи 2011 -  2015 г.;

- Национална стратегия за регионално развитие 2012 -  2022 г.;

- Закон за регионалното развитие и Правилник за неговото приложение; 

Документи на регионално и местно ниво

- Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 2014 - 2020;

- Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на

Област Русе 2010 -  2013 г;

- Мастерплан на Еврорегион Русе-Гюргево.



Изброените документи на европейско ниво проследяват еволюцията на 

кохезионната политика на ЕС през последните години.

Основните акценти в Зелената книга на ЕК за териториално сближаване са за 

възможностите на териториалното сътрудничество, за използване потенциала на 

граничните територии, за териториалните измерения на секторните политики и 

връзката между сътрудничеството и конкурентоспособността.

С Договора от Лисабон от 2009 г. към целите за икономическо и социално 

сближаване е добавена целта за териториално сближаване, отчитаща ролята на 

градовете, функционалната диференциация в географски план, областите със 

специфични географски или демографски проблеми и макрорегионалните стратегии.

В тясна връзка с тези програмни документи е разработена С тратегията на ЕС 

за региона на река Дунав, която акцентира върху интегриран подход, целящ 

интензифициране на процеса на социално-икономическо развитие, повишаване на 

конкурентоспособността, подобряване управлението на околната среда и постигане на 

растеж, основан на ефективно използване на ресурсите и на местния потенциал за 

развитие.

Основополагащият стратегически документ на ЕК - С тратегията Европа 2020 - 

визира три основни приоритета за развитие през периода 2014 -  2020 година:

- интелигентен растеж, предвиждащ изграждане на икономика, основана на 

знания и иновации;

- устойчив растеж, означаващ насърчаване на по-екологична и по- 

конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, добра 

бизнес среда за МСП и активно предприемачество;

- приобщаващ растеж, предполагащ стимулиране на икономика с високи равнища 

на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

В Стратегията са заложени конкретни цели и индикатори за осъществяване на 

посочените приоритети по отношение на заетостта, равнището на инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност, параметрите за опазване на околната среда и 

постигането на енергийна ефективност, образованието и квалификацията на 

европейските граждани и борбата с бедността.

Друг основополагащ документ за регионалното развитие е Териториалният 

дневен ред на Европейския съюз 2020. В документа се поставя като основна цел 

постигането на териториално сближаване за по-хармонизирани и балансирани условия 

в Европа. Като териториални приоритети в документа са изтъкнати :



• Подкрепа за полицентрично и балансирано териториално развитие;

• Насърчаване на интегрираното развитие в градовете, селските и специфичните 

региони;

• Териториална интеграция в трансгранични и транснационални функционални 

региони;

• Осигуряване на конкурентоспособност на регионите на глобалния пазар чрез 

силни местни икономики;

• Подобряване на териториалната свързаност между индивидите, общините и 

предприятията;

• Управление и свързване на екологичните, ландшафтни и културни ценности на 

регионите.

Акцентите на бъдещото териториално развитие се очертават в още един 

документ на европейско ниво, а именно Съвместен документ за пространствено 

развитие на държавите от Виш еградската четворка, Б ългария и Румъния, свързан 

с идентифицирането на градските центрове -  полюси на растеж и определянето на оси 

на развитие. В документа освен метрополната зона на столицата София (категория 0) се 

посочват 9 основни полюса на развитие с транснационално значение: Пловдив, Бургас, 

Варна, Ст. Загора, Русе, Плевен, Видин, Благоевград, Велико Търново (категория 1). 

Основните оси за развитие (категория 1) се формират на база на коридорите от 

трансевропейската транспортна мрежа TEN-T и на друга транспортна инфраструктура 

от европейско значение.

В документа се подчертава важната роля на обвързаността на български градски 

центрове и урбанистични ареали с близко разположени в съседните страни. В най- 

голяма степен такъв процес се очаква да протече между двойките градове, в 

трансграничния регион от двете страни на Дунав.

През ноември 2011 г. ЕК публикува Пети доклад за икономическото, 

социалното и териториалното сближаване, който очертава приоритетите и рамката за 

политиката на сближаване след 2013 г. и изисква тази политика да се превърне в 

носител на стандартите за постигане на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж 

на Стратегия Европа 2020. Докладът подчертава, че е необходимо европейските и 

националните ресурси да се концентрират в м алък брой приоритети. Препоръчва се



ориентиран към резултатите подход, което означава определяне на ясни и измерими 

цели и показатели на резултатите.

Целият пакет от европейски стратегически документи, визиращ развитието на 

концепцията за териториално сближаване, намира отражение в националните 

програмни документи за следващия планов период.

Стратегически документ от най-висок ранг е Н ационалната програма за 

развитие България 2020, която формулира целите и приоритетите за развитието на 

България във всички сектори, имащи отношение към постигането на целите на 

Стратегията Европа 2020. Документът включва осем приоритета за развитието на 

страната:

• Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила;

• Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;

• Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал;

• Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси;

• Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна 

иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и 

научните изследвания;

• Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 

услуги за гражданите и бизнеса;

• Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на 

ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост;

• Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Н ационална програма за реформи 2011 -  2015 г. дефинира българския

ангажимент към общите цели на ЕС на стратегия Европа 2020. Набелязаните в 

документа цели съответстват на актуалното състояние на развитие на страната и в 

различна степен се доближават до общите целеви стойности за ЕС. Документът визира 

следните целеви стойности: Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на 

възраст от 20 -  64 години (при 75%, визирани в Стратегията); Увеличаване равнището 

на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта на 

научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП (при 3%



от БВП на ЕС в Стратегията); Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в 

сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната 

ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност 

на БВП до 2020 година (при индикативни данни 20/20/20 по отношение на климата и 

енергията в Стратегията); Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите 

училище (под 10% в Стратегията) и увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст 

от 30 до 34 години със завършено висше или равностойно на висше образование 

(увеличаване с най-малко 40% в Стратегия Европа 2020); Намаление с 16% на броя на 

гражданите, които живеят под националния праг на бедност (при намаление с 25% в 

Стратегия Европа 2020).

При отчитане насоките на Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и на 

Националната програма за развитие България 2020, е разработена Н ационална 

стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 -  2022. Тя дефинира 

стратегически цели, приоритети и специфични цели, допринасящи за постигането на 

целите на стратегия Европа 2020 и определя държавната политика за устойчиво, 

балансирано развитие на шестте района от ниво 2, като същевременно предоставя 

ориентир за балансираното развитие и на по-малките териториални единици -  области 

и общини.

НСРР е разработена в съответствие с изискванията на Закона за регионалното 

развитие (ЗРР) и П равилника за прилагането му като документи, които определят 

дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие на 

страната и съответствието с другите структуроопределящи политики. Като такива 

дългосрочни цели в ЗРР са определени: Намаляване на меж дурегионалните и 

вътрешнорегионалните неравенства в степента на икономическото, социалното 

и териториалното развитие; Осигуряване на условия за ускорен икономически  

раст еж  и високо ниво на заетост; Развитие на териториалното сътрудничество .

НСРР отчита идентифицираните проблеми в регионалното развитие през 

изтеклия период, по важни от които са следните:

• Увеличаване на неравенствата както между отделните райони от ниво 2 в 

страната, така и в техните рамки въпреки 6-годишното прилагане на регионални 

планове за развитие и усвояването на предоставената помощ от структурни 

фондове на ЕС чрез пакета от оперативни програми за България, изпълнявани в 

периода 2007 - 2013 г.;



• Нисък индекс на развитие на българските райони от ниво 2. Според комплексна 

оценка 6 по набор от показатели, които покриват до голяма степен индикаторите 

на Стратегия Европа 2020, българските райони се подреждат по следния начин: 

СЗР -  2.0, СЦР -  2.0, СИР -  2.4, ЮИР 2.2, ЮЦР -  2.2, ЮЗР -  5.5. Както се вижда 

от данните, пет от българските райони са сред най-бедните в Европа, което 

изправя пред сериозни предизвикателства процеса на стратегическо планиране 

за периода 2014 -  2020 г.

В съответствие със заложените стойности в Стратегия Европа 2020, НСРР 

определя целевите стойности за развитието на всеки от районите от ниво 2, като се 

съобразява със специфичните им териториални характеристики и различните 

възможности за принос към изпълнението на националните цели.

Регионалният план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за 

периода 2014 -  2020 г. визира като основно предизвикателство преодоляването на 

изостаналостта на СЦР и превръщането му в устойчиво развиващ се европейски 

регион, интегрална част от Дунавското пространство. Регионалният план цели 

осигуряване на интегриран подход и стимулиране на социално-икономическото 

развитие на най-изостаналите общини и населени места, като по този начин се намалят 

вътрешнорегионалните различия и се даде тласък на цялостно развитие на района. Чрез 

заложените в плана стратегически цели, приоритети и специфични цели развитието на 

СЦР през периода 2014 -2020 г. се очертава в следните посоки:

• Териториално сближ аване - като резултат от устойчивото активиране на 

общия потенциал на региона и потенциала на онези териториални единици, 

които имат капацитет за това.

• Увеличаване на конкурентоспособността на района  - чрез развитие на 

градовете-центрове от национално и регионално значение на базата на цялостно 

активиране на териториалния потенциал и неговото укрепване, спазвайки 

принципа за устойчивост.

• Развитие и модернизация на всички видове транспортни системи за  

подобряване на достъпа до района.

• Опазване и уст ойчиво използване на природното и културно наследство и 

природните ресурси  като източник на идентичността на СЦР и база на 

стратегията за развитие на туризма.



• Функционална интеграция с граничещите региони  с цел отстояване на 

европейските принципи за трансгранично, транснационално и междурегионално 

сътрудничество.

М астерпланът на Еврорегион Русе-Гюргево се характеризира с това, че 

визира една значително по-отдалечена перспектива - 2027 и дори 2040 г. - и излиза от 

ограничените рамки на всеки един от двата града, а ги разглежда като съвкупност с 

общи проблеми и общи перспективи за развитие.

О бластната стратегия за развитие на Област Русе е разработена в пълно 

съответствие с посочените по-горе европейски, национални, регионални и местни 

документи, регламентиращи посоките и перспективите на бъдещо развитие.

В съответствие с Европейската стратегия за Дунавския регион, визията за 

развитието на Област Русе предвижда превръщането й в интегрална част от дунавското 

пространство по отношение на постигнатия икономически и жизнен стандарт, както и в 

значим фактор в трансграничното и транснационалното сътрудничество. Като основно 

средство за постигане на набелязания в Стратегия Европа 2020 интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж областта ще разчита на развитието на местния потенциал.

Четирите стратегически цели, заложени в ОСР, са формулирани в пълно 

съответствие с генералните посоки за развитие, произтичащи от Териториалния дневен 

ред на ЕС 2020, НССР 2014 -  2020 и Регионалния план за развитие на СЦР, а именно:

• Икономическо сближаване във вътрешнорегионален, национален и европейски 

план;

• Социално сближаване чрез преодоляване на междурегионалните и 

вътрешнорегионални различия в социалната сфера;

• Териториално сближаване чрез балансирано, интегрирано и устойчиво развитие 

на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта;

• Опазване на околната среда и енергийна ефективност.

Основните приоритети, набелязани в ОСР на Област Русе, са 12 и включват 

разнообразие от посоки за развитие, които са обвързани с формулираните приоритетни 

области в Стратегията Европа 2020 и тяхната рефлексия в НСРР и Регионалния план за 

развитие на СЦР. Такива приоритети за Област Русе са: Повишаване 

конкурентоспособността на малкия и средния бизнес; Развитие на икономика, основана 

на знанието, иновациите и новите технологии; По-нататъшно развит ие на 

туристическия сектор; Насърчаване развитието на селскостопанския, горския и 

рибарския сектори; Диверсификация на икономическите дейности в по-малките



населени места; Дост игане на средни нива на заетост, характерни за Дунавския  

макрорегион; Повиш аване на ж изнения стандарт; Устойчив и приобщаващ растеж  

на човешкия капитал; Развитие на административния капацитет на 

регионалнит е и местни власти; Развитие на транспортната и комуникационна 

инфраструктура; Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на 

полицентричната мреж а от селища; Разширяване на междурегионалното, 

трансграничното и транснационалното сътрудничество; Опазване и ефективност на 

екологичните ресурси; Подобряване на енергийната ефективност. Всеки от тези 

приоритети следва европейската, национална и регионална посока на реформи и 

промяна за периода 2014 -2020 г. и поставя сериозни предизвикателства пред бъдещото 

развитие на областта.

Набелязаните приоритети в ОСР на Област Русе получават своята 

конкретизация във формулираните специфични цели за развитието на областта, които 

отчитат параметрите на местния потенциал, целевите стойности, заложени в НССР и 

Регионалния план за развитие на СЦР, както и специфичното място на областта в 

трансграничния регион и Дунавския макрорегион. Общият брой на специфичните цели 

е 37, като основна отправна точка при тяхното формулиране е реалистичност и наличен 

потенциал за реализация. Към всяка от специфичните цели е предвиден набор от 

конкретни мерки за тяхното осъществяване, които са обвързани с финансови 

възможности и източници на ресурси, както и със съответни движещи сили.

Като обобщение на казаното за разработената Областна стратегия за развитие на 

Област Русе могат са се посочат следните нейни характеристики:

- ОСР на Област Русе следва да се възприема като интегрирана стратегия за 

развитие, която отчита териториалните специфики на областта, нейния собствен 

ресурс и потенциал и нейните предимства, като част от трансграничен регион и 

дунавското пространство;

- ОСР на Област Русе е ориентирана към постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, както и към полицентрично и балансирано териториално 

развитие с особено внимание към екологичните, ландшафтните и културните 

ценности на областта;

- ОСР на Област Русе е насочена към засилване на вътрешната кохезия и 

смекчаване на допуснатите дисбаланси и неравенства в икономически, социален 

и териториален план;



- ОСР на Област Русе залага на съществуващия капацитет за образование и 

изследвания с цел повишаване на конкурентоспособността на икономиката и 

интензифициране на иновациите;

- ОСР на област Русе е насочена към стимулиране на обновяването и 

доизграждането на инфраструктурните мрежи с цел увеличаване на 

вътрешнообластната, междурегионалната и транснационалната достъпност и 

свързаност;

- ОСР на Област Русе допринася за постигане на ефективност при защитата и 

рационалното използване на природните ресурси, както и за съхраняване на 

богатото културно наследство областта.

- ОСР на Област Русе визира специфични цели и действия за повишаване на 

институционалния капацитет относно управление на развитието местно ниво.

Областната стратегия за развитие на Област Русе е документ, предлагащ 

ориентиран към резултатите подход, което свързва нейното изпълнение с реалистични 

и измерими цели и действия и предоставя гаранции за нейния цялостен благоприятен 

ефект върху развитието на областта като интегрална част от дунавското пространство и 

значим фактор в трансграничното сътрудничество.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Я

Приложение 1: Индикативна финансова таблица на общинските планове за 
развит ие на общините в област Русе за периода 2014 — 2020 г.

Индикативната финансова таблица на общинските планове за развитие на 
общините в Област Русе за периода 2014 - 2020 г. съответства на показателите, 
посочени в индикативната финансова таблица на Областната стратегия за развитие на 
Област Русе. (Раздел 3 Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите 
на ОСР 2020) Активността на съответните общини и капацитетът им за разработване 
на проектни предложения са фактори, от които ще зависи размерът на привлечените 
финансови публични и частни средства от различни източници.

След приемане на общинските планове за развитие Областна администрация -  
Русе ще приложи индикативните финансови таблици на общините към настоящия 
раздел.



Приложение 2 : М атрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинските 
планове за развит ие в област Русе за периода 2014 — 2020 г.

Матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка на общинските планове за 
развитие следва да бъде съобразена с матрицата на индикаторите, определени в 
Областната стратегия за развитие (Раздел 5 Критерии за оценка на изпълнението на 
ОСР 2020)

След приемане на общинските планове за развитие Областна администрация -  
Русе ще приложи матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка на общинските 
планове за развитие към настоящия раздел.



Приложение 3 : Проекти в обхвата на Европейската стратегия за Дунавския макрорегион

Проекти на област Русе по Дунавската стратегия в сътрудничество с други държави-участнички, включени в Европейската стратегия за 
развитие на Дунавския регион: Австрия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария, Чехия, Словакия, Германия, Хърватска, Молдова, Босна и 
Херцеговина, Черна гора и Украйна

№

Приоритетна 
област (ПО)

Установени 
сътрудничества с 
региони от 
съответните държави

Изпълнявани в настоящия програмен период 2007 -  
2013

В етап на подготовка Предвидени/ 
Идеи за 
следващия 
програмен 
период 2014
2020

1

ПО-1А
Подобряване
на
мобилността и 
интермодалнос 
тта/воден 
транспорт

Гюргево -Румъния; 
Виена - Австрия; 
Словакия; Будапеща - 
Унгария; Галац - 
Румъния; Констанца - 
Румъния; Вуковар - 
Хърватска; Белград - 
Сърбия; Одеса - 
Украйна; Киев - 
Украйна; Загреб - 
Хърватска

1. NEWADA - Network of Danube Waterway 
Administrations
* Оперативна програма за транснационално 
сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 -  2013 г.
* общ бюджет: 2 864 546 €
* бюджет на ИАППД: 346.000 €

1. NEWADA duo (data and user 
orientation)
* проектното предложение е 
подадено в рамките на 4-та 
покана по Оперативна програма 
за транснационално 
сътрудничество „Югоизточна 
Европа” 2007 -  2013 г
* общ бюджет 2.570.898 €
* бюджет на ИАППД 182.455 €;
2. Подобряване на условията за 
корабоплаване в общия 
българо-румънски участък на 
р. Дунав
* подготовка на проекта след 
одобрени резултати от 
предпроектните проучвания по 
ИСПА Румъния
* Оперативна програма 
„Транспорт” 2007 - 2013 г.
* индикативна стойност: 10 000 
000 €



2

ПО-1Б
Подобряване
на
мобилността и
интермодалнос
тта/пътно,
железопътни и
въздушни
връзки

Гюргево - Румъния; 1. Управление на пътищата в трансграничния регион 
Русе -  Гюргево - стратегия за успех. ОП ТГС 2007 -  
2013; общ бюджет: 1 444 203,60 €
2.„Подобряване достъпността на Еврорегион Русе -  
Гюргево чрез трансевропейски транспортен коридор 
№ 9“, ОП ТГС 2007 -  2013 г.
3.Логистични мрежи за компетентност между Балтика 
и Балканите , FP7 -  Coordination & support actions №  
SCS8-GA-2009-234106
4. Съвместно проучване на електрогенераторна 
система, задвижвана от водна турбина за 
трансгранична екологична транспортна система 
ЕЛЕКТРОРИВЪР, ТГС - проект 2(3i)-2.1.-5 MIS -  ETS 
code 128
5.Rehabilitating the access infrastructure for the 
development of the cross-border cooperation within the 
Giurgiu -  Ruse area (R.O.A.D. GIURGIU-
RUSE)(“Рехабилитация на инфраструктура за достъпност 
за развитието на трансграничното сътрудничество в 
рамките на региона на Гюргево -  Русе”), ОП ТГС 2007 -  
2013 г.

3

ПО-2
Насърчаване 
на по- 
широкото 
използване на 
енергия от 
възобновяеми 
източници

Прага - Чехия; Бърно - 
Чехия; Унгария; 
Полша; Нови Сад - 
Сърбия; Нитра - 
Словакия; Франция; 
Гърция; Ирландия; 
Италия; Латвия; 
Холандия; Испания; 
Авриг -Румъния; 
Букурещ - Румъния

1. Възобновяеми енергийни източници, CEEPUS№ CII- 
SK-0405-02-1011
2. Енергийна ефективност и екологичен транспорт на 
бъдещето, LLP-ЕРАЗЪМ № ERA-IP-9-2008/62007/2
3. Система за интелигентна доставка на термична 
енергия за индустрията и за други големи 
приложения, IEE - проект № Е1Е/702^12.558239 
EINSTEIN II
4. Рационално използване на енергията в училище, 
Интелигента енергия за Европа, IEE/07/828/SI2.499427
5. URBENERGY "The urban contribution to combating 
climate change - An integrated model for energy efficiency 
conscious communities"(URBENERGY "Приносът на 
градовете в борбата с изменението на климата -

1.Саниране на сгради в 
с.Щръклево и с.Иваново; МФ
"Козлодуй"; бюджет 300 000лв.
2. Екологични стратегии при 
проектиране на малки 
топлинни машини за изгаряне 
на биомаса, INTELLIGET 
ENERGY-EUROPE 
„Интелигентна Енергия- 
Европа” CIP-IEE-2011
3. Проектиране на енергийно 
ефективни градове, FP7-Energy- 
Smartcities-2012

Изграждан 
е на
демонстрац
ионно
селище с
нулеви
въглеродни
емисии



Интегриран модел за осъзната енергийна ефективност в 
общините"), URBACTII
6.Biofuels -  source of common sustainable development in 
the crossbordercooperation area("Биогорива - източник 
на общо устойчиво развитие в областта на 
трансграничното сътрудничество"), ТГС- БГ/РО.

4

ПО-3
Насърчаване 
на дейностите 
в областта на 
културата и 
туризма и 
преките 
контакти 
между хората

Рейнланд-Пфалц - 
Германия; Австрия; 
Гюргево - Румъния; 
Гостину - Румъния; 
Кълъраш - Румъния

1. Подпомагане развитието на туризма. Създаване на 
мрежа от заинтересовани играчи и трансграничен 
клъстър. Приключил през февруари, но с устойчив 
характер и продължаващи инициативи. ТГС- БГ/РО.
2. “Large Scale Innovative and Mobile European Services 
for Culture Tourism in Rural Areas” (LIMES)„LIMES -  
Разработване и изпълнение на мобилна 
информационна система за туристическа 
експлоатация и маркетинг на лимесите като 
Европейско културно наследство” „Европейски 
сътрудничества за креативните и мобилни индустрии и 
мобилност” на Главна Дирекция „ Предприятия и 
промишленост” на ЕК
3.Tour Net -  Promotion of cross-border networking for 
development of a common Bulgarian-Romanian Tourist
Products(„TourNet -  насърчаване на трансгранична мрежа 
за развитие на общи българо-румънски туристически 
продукти“), ТГС- БГ/РО.
4. Wonders of orthodoxy in Bulgaria And Romania -  
initiative for metaphysical tourism in the Ruse - Giurgiu
area(“Чудесата на православието в България и Румъния -  
инициатива за метафизичен туризъм в региона на Русе- 
Гюргево”), ТГС- БГ/РО.
5. Eco-tourism: A perspective for development of two 
small cross-border communities (“Еко-туризъм: 
Перспектива за развитие на две малки трансгранични 
общини”), ТГС- БГ/РО.
6. Recovery of historical moments in the cross-border 
Municipalities Dve Mogili and Kalarasi and carrying out

1.
Създаване
на
регионален 
туристичес 
ки продукт 
и
маркетинг
на
дестинации
те -  500000 
лв -
програми на 
ЕС.



of presentations for the local public(“Възстановяване на 
исторически моменти в трансграничните общини Две 
Могили и Кълъраш и изнасяне на представления за 
местното население”) , ТГС- БГ/РО

5

ПО-4
В ъзстановяване 
и запазване на 
качеството на 
водите

Румъния; Австрия; 
Словакия; Сърбия; 
Хърватска; Букурещ - 
Румъния

1. WATER - Integrated Danube Water Management
* Оперативна програма за трансгранично сътрудничество 
„България-Румъния”
* общ бюджет: 14 984 100,86 €
* бюджет на ИАППД: 2 499 623,14 €
2. WANDA- Waste management for inland Navigation on 
the Danube
* Оперативна програма за транснационално 
сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 -  2013 г.
* общ бюджет: 1,667,240 €
* бюджет на ИАППД: 50.000 €
3. Опазване качеството на водите и здравето на 
крайните бенефициенти- потребители на стоки с 
произход извън границите на ЕС. ТГС-БГ/РО
4.Common strategy to prevent the Danube’s pollution 
technological risks with oil and oil products 
(“Обща стратегия за превенция на технологичните 
рискове от замърсяване на река Дунав с петрол и 
петролни продукти”), ОП ТГС 2007-2013 г.
5. “Integrated systems of monitoring and controlling 
wastewater, the quality and security of textile products 
commercialized in Romania and Bulgaria”
(“Интегрирани системи за мониторинг и управление на 
отпадъчни води, качеството и безопасността на текстилни 
продукти, разпространявани в Румъния и България”), ОП 
ТГС 2007 -  2013 г.

1. Co-WANDA- in v e n tio n  for 
Wаste management for inland 
Navigation on the Danube
* проектното предложение е 
подадено в рамките на 4-та 
покана по Оперативна програма 
за транснационално 
сътрудничество „Югоизточна 
Европа” 2007 -  2013 г
* бюджет на ИАППД: 69 802,00 €

1.
„Водоснабд 
яване на 
селищно 
образувани 
е
Стълпище, 
с. Мечка,
община 
Иваново, 
област 
Русе” -  
5000000 лв 
-  ОПОС

6

ПО-5
Управление на 
риска за 
околната среда

Гюргево - Румъния; 
Швеция; Испания; 
Италия; Германия; 
Чехия; Сърбия.

1,„Подобряване на капацитета на публичните 
администрации в Еврорегион Русе- Гюргево за по 
добро управление на риска, превенция и защита на 
околната среда“, ОП ТГС 2007-2013 ^2.BECA (Balanced 
European Conservation Approach) -  “Балансиран



европейски подход за опазване на околната среда - 
ИКТ услуги за пестене на ресурси в социални
сградифинансиран по Рамковата програма на ЕК
3. Eco-force: Joint action for eco-responsible cross-border 
SMEs(„Eco-force: Съвместни действия за екологична 
отговорност на фирмите от трансграничния българо- 
румънски регион”) , ОП ТГС 2007-2013 г.
4.Joint actions for the management of emergency 
situations in case of hydro-meteorological events and 
accidental water pollutions("Съвместни действия за 
управление на извънредни ситуации в случай на 
хидрометеорологични събития и неочаквани водни 
замърсявания"), ОП ТГС 2007-2013 г.
5.REACT - Integrated system for dynamic monitoring 
and warning fortechnological risks in Romania-Bulgaria 
cross-border area("REACT - Интегрирана система за 
динамичен мониторинг и предупреждение за 
технологични рискове в румънско-българската 
трансгранична област"), ОП ТГС 2007-2013 г.

7

ПО-6
Опазване на
биологичното
разнообразие,
ландшафтите и
качеството на
въздуха
ипочвите

Гюргево - Румъния; 
Комана - Румъния

1. Cross-border ecological corridor Ruse-Giurgiu
(“Трансграничен екологичен коридор Русе-Гюргево”),
ОП ТГС 2007-2013 г.
2. Restitution, preservation and management of 
populations and habitats of Black Stork (Ciconia nigra) 
and evaluation of reintroduction of the Greater Spotted 
Eagle (Acvila clanga) in Comana and Rusenski Lom 
Nature Parks
("Възстановяване, запазване и управление на 
популациите и местообитанията на черен щъркел (Ciconia 
nigra) и оценка на реинтродукцията на голям креслив 
орел (Acvila clanga) в природни паркове Комана и 
Русенски Лом"), ОП ТГС 2007-2013 г.



8

ПО-7
Развитие на
обществото на
знанието
(научни
изследвания,
образование и
ИКТ)

Гюргево - Румъния; 
Букурещ - Румъния; 
Слатина - Румъния

1. Bulgarian-Romanian Area Identities: A Neighbourhood 
Study (BRAINS)(“Българо-Румънска зона на 
идентичност: Изследване на близостта”), ОП ТГС 2007
2013 г.
2. Joint study regarding an electro-generator system 
powered by water turbine for cross-border ecological 
electrical transport system ("Съвестно изследване относно 
електрогенераторна система, задвижвана от водни 
турбини за трансгранична система за екологичен пренос 
на електричество"), ОП ТГС 2007-2013 г.
3. Common Strategy for Sustainable Territorial 
Development of the cross-border area Romania- 
Bulgaria("Обща стратегия за устойчиво териториално 
развитие на трансграничната зона Румъния - България"), 
ОП ТГС 2007-2013 г.
4.Cross-Border Research and Statistic Center for Small 
and Medium Sized Enterprises -
RESCENT(„Трансграничен статистически 
изследователски център за МСП от българо-румънския 
трансграничен регион-RESCENT”), ОП ТГС 2007-2013 г.

Изграждан 
е на
демонстрац
ионно
селище с
нулеви
въглеродни
емисии

9

ПО-8
Подкрепа за 
конкурентоспо 
собността на 
предприятията

Румъния; Канрски о- 
ви - Испания; Бремен - 
Германия; Мармара - 
Турция; Калабрия - 
Италия; слатина - 
Румъния

1. InTraRegio - Towards an Intermodal Transport 
Network through innovative research-driven clusters in 
Regions of organised and competitive knowledge
* 7-ма рамкова програма
* общ бюджет: 1 571 514 €
* бюджет на ИАППД: 47 680 €
2. Създаване на условия за развитие на устойчив 
екобизнес в трансграничния регион.
3. Стратегическо планиране за икономическо 
развитие на трансграничния регион, съвместно с МРРБ 
(БГ) и Министерство на регионалното развитие и туризма 
(РО). ТГС- БГ/РО.
4.Cross Border Cooperation Fairs -  CBC Fairs
("Изложения за трансгранично сътрудничество - CBF 
Fairs"), ТГС- БГ/РО.

1.Разработване и въвеждане на 
инструменти за подкрепа, 
насочени към предоставяне на 
дългосрочен отговор на 
предизвикателствата в 
рамките на Дунавския регион
2. Подпомагане развитието на 
креативните индустрии. 
Създаване на трансграничен 
клъстър.
Последните два проекта 
стартират в обхвата на ТГС- 
БГ/РО с капитализиране в 
рамките на РГ към Steering 
group - Дунавска стратегия.

Създаване на
регионални
банкови
специализира
ни финансови
инструменти
за
подпомагане 
на МСП и 
старт на 
бизнеса. 
Концепцията 
е приета от 
Steering 
Group на 
Приоритетна



ос 8.

10
ПО-9
Инвестиране в 
хора и умения

11

ПО-10
Увеличаване
на
институционал 
ния капацитет 
и
сътрудничеств
ото

Гюргево - Румъния; 
Букурещ - Румъния; 
Слатина - Румъния

1.„Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения -  
мастерпланинг за интегрирано управление на 
възможностите за развитие”, ОП ТГС 2007-2013 г.
2. Cross-border initiative for cooperation between public 
schools from two municipalities in region Ruse -  Giurgiu 
in creating sustainable partner relations for 
extracurricular activities with accent on sport and leisure 
of students from public schools("Трансгранична 
инициатива за сътрудничество между обществените 
училища от две общини в региона Русе - Гюргево за 
създаване на устойчиви партньорски отношения за 
извънкласни дейности, с акцент върху спорт и свободно 
време за учениците от обществените училища"), ОП ТГС 
2007-2013г
3. Enhancing the operational technical capacities for 
emergency situations response in Giurgiu-Rousse Cross
Border area(“Увеличаване на оперативния и технически 
капацитет за отговор при бедствени ситуации в 
трансграничния регион Гюргево-Русе”), ОП ТГС 2007
2013 г.
4. Support Actions to create New RDI partnerships in 
trans-border area in order to bring together Business and 
Research for accessing European Founds("Действия за
подкрепа при създаване на нови партньорства между 
научноизследователските и развойни институти в 
трансграничната зона, с цел обединяване на бизнеса и 
науката за достъп до Европейските фондове"), ОП ТГС



2007-2013 г.
5. Romanian - Bulgarian joint cooperation for a long-term 
and sustainable development of the young human 
resources in the field of the renewable energy 
technologies, in order to overcome the socio-cultural 
barrier and to open common opportunities for getting a 
job and their employment along the cross - border 
area("Румънско-българско съвместно сътрудничество за 
дългосрочно и устойчиво развитие на млади човешки 
ресурси в областа на технологиите за 
възобновяемиенергийни източници, с цел преодоляване 
на социално-културните граници и разкриване на 
съвместни възможности за намиране на работа и заетост в 
трансграничния регион"), ОП ТГС 2007-2013 г.
6.Two banks,One riverSoultion Brief Therapy and 
Counseling Centre- Ruse("Център за консултиране и 
кратка терапия „Решения” -  Русе"), ОП ТГС 2007-2013 г. 
7.Innobridge -  Establishment of a cross -  border business 
innovation network(„ИННОБРИДЖ -  Изграждане на 
трансгранична бизнес мрежа за иновации”) , ОП ТГС 
2007-2013 г.

12

ПО-11
Сътрудничеств 
о за
насърчаване на 
сигурността и 
справяне с 
организиранат 
а и тежката 
престъпност

Гюргево - Румъния 1. Insuring an efficient management of the joint 
intervention in emergency situation in the Giurgiu-Rousse 
cross-border area(“Осигуряване на ефикасно управление 
при съвместни действия при бедствени ситуации в 
трансграничния регион Русе-Гюргево”), ОП ТГС 2007- 
2013г



Приложение 4 : Стратегическа рам ка към Областната стратегия за развит ие на 

Област Русе 2014 — 2020 г.

ВИЗИЯ ЗА ОБЛАСТ РУСЕ ДО 2020 г.:

Област с национално значение, представляваща интегрална част от Дунавскот о  

пространство с добре развит а икономика и инфраструктура, съпоставима с 

европейските стандарти за качество на живот, съхранено природно и културно 

наследство, открояваща се като значителен фактор в национално, 

транснационално, меж дурегионално, трансгранично и европейско 

сътрудничество, обединяваща по най-ефективен начин потенциала на местните 

ресурси за  устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж .

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Интензивно и уст ойчиво икономическо, социално и териториално развитие, 

създаващо условия за  постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на 

развит ит е европейски страни. Утвърждаване на област Русе като приоритетен 

център за България в Дунавския регион и движ еща сила в Северен Централен  

район на меж дурегионалното, транснационалното и трансгранично 

сътрудничество.

СТРАТЕГИЧЕСКА Ц ЕЛ 1 Икономическо сближаване във вътрешнорегионален, 

национален и европейски план чрез развитие на собствения потенциал на Област Русе 

и използването на европейски механизми

П риоритет 1.1. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и 

средния бизнес и развитие на икономика, основана на знанието, иновациите и новите 

технологии



• Специфична цел 1.1.1. Развитие на ефективна бизнес инфраструктура за 

подкрепа на стопанската инициатива и предприемачеството и повишаване 

конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на 

въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на 

клъстери

М ярка 1.1.1.1. Институционализиране на клъстери, основани на икономика на 

знанието за устойчивост в постигането на по-висок жизнен стандарт.

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Създаване на 
регионални 
клъстери и 
коопериране с 
релевантни 
клъстери в рамките 
на Дунавската 
стратегия.

2020 БЦПМСП

Подпомагане
развитието на
креативните
индустрии.
Създаване на
трансграничен
клъстер.

2020 БЦПМСП

М ярка 1.1.1.2. П овиш аване капацитета на човеш ките ресурси за по-добро

качество и безопасност на храните по цялата хранителна верига

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Моделен проект за 
обучения в областта 
на човешките 
ресурси за 
постигане на 
конкурентоспособн 
ост спрямо другите 
европейски 
институции по 
отношение на 
Качество и 
безопасност на 
храните по цялата 
хранителна верига.

М ярка 1.1.1.3. У крепване на същ ествуващите и осигуряване на условия за 

разкриване на нови малки и средни предприятия в перспективни за областта 

икономически дейности



№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подобряване на 
икономическата 
среда за развитие на 
занаятите, както и 
подобряване на 
конкурентоспособно 
стта на
занаятчийските
предприятия.

2020 РЗК

Развитие на 
предприемачеството 
сред младите хора 
чрез предоставяне 
на допълнителни 
информации, 
обучения и курсове.

2020 КТ Подкрепа

Подкрепа на вече 
съществуващите 
организации с 
дейност в областта 
на развитието на 
предприемачеството 
(бизнес инкубатори 
и т.н.). Подпомагане 
на вече стартирал 
микро и малък 
бизнес чрез 
финансови и 
ресурсни програми

2020 КТ Подкрепа

М ярка 1.1.3.4. Развитие на ефективна бизнес инфраструктура за целенасочена 

подкрепа на стопанската инициатива и предприемачеството

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
индустриална зона 
в гр.Две могили

2012
2020

Община Две 
могили

1 560 000 X

Изграждане на 
индустриална зона 
към летище 
Щръклево

2013
2020

Община
Иваново

16 000 000

М ярка 1.1.3.5. Подпомагане на М СП за по-активно използване възможностите на

проектното финансиране.

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Разработване и 
въвеждане на 
финансови

2020 БЦПМСП



инструменти (с 
регионален и 
местен обхват на 
действие) - 
револвиращ фонд 
за подкрепа на 
бизнеса в селските 
райони за 
въздействие върху 
основни области на 
интервенция.

М ярка 1.1.3.6. У крепване на трансграничното бизнес сътрудничество

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Разработване и 
въвеждане на 
инструменти за 
подкрепа, насочени 
към предоставяне на 
дългосрочен отговор 
на
предизвикателствата 
в рамките на 
Дунавския регион..

2020 БЦПМСП

• Специфична цел 1.1.2 Подобряване на условията за привличане на 

чуждестранни инвестиции във всички сектори на икономиката 

М ярка 1.1.2.1. Създаване на благоприятни условия за задържане интереса на 

същ ествуващите инвеститори и полагане на целенасочени усилия за привличане 

на потенциални инвеститори -  български и чужди

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Усъвършенстване и 
надграждане на 
информационната 
система в 
икономическия 
портал на община 
Русе и
разширяването му 
до областно ниво.
1 етап -  за община 
Русе
2 етап -  за област 
Русе

2013

2015

Община
Русе

300 000 

300 000

X

Разработване на 
дигитална карта и 
географска 
информационна 
база данни за 
подземната

2012 Община
Русе

1 299 500 X



публична
инфраструктура на 
гр. Русе
Разработване 
информационна 
база данни за 
публичната 
инфраструктура на 
гр. Русе

2014 Община
Русе

2 480 500 X

Разработване 
информационна 
база данни за 
публичната 
инфраструктура на 
област Русе

2020 Община
Русе

24 000 000

X

Перманентна 
информационна 
кампания за 
привличане на 
потенциални 
инвеститори.

• Специфична цел 1.1.3. Приоритетно развитие на икономиката на знанието,

изграждане на високотехнологични паркове 

М ярка 1.1.3.1. Създаване на нови технологични и индустриални паркове и 

предприятия

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Създаване на 
високотехнологичен 
(хай-тек) парк.

2020 РУ Х

Създаване
високотехнологичен 
парк в местността 
„Лагера” в района на 
Метро

2015 Община
Русе

12 000 
000

X

1.1.3.2. Създаване на условия за развитие на град Русе като водещ SMARTCITY в 

България

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Развитие на услуги, 
базирани на 
мобилни 
технологии 
(интелигентна 
система за 
проследяване на 
места за събиране 
на боклук)



• Специфична цел 1.1.4. Стимулиране на партньорства между научните 

институции, публичния и частния сектор от областта и извън нея 

М ярка 1.1.4.1. Н асърчаване на тясното взаимодействие на Русенския университет

и другите научни структури в града с бизнеса

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Създаване на 
устойчив 
механизъм за 
трансфер на ноу- 
хау.

2020 БЦПМСП

Приоритет 1.2. Опазване и развитие потенциала на природните дадености и културно- 

историческото наследство в областта за насърчаване и укрепване на туристически 

сектор в нея

• Специфична цел 1.2.1. Популяризиране на природните забележителности и на 

културно-историческото наследство на областта чрез маркетинг и реклама на 

туристически продукти, основани на местния потенциал

М ярка 1.2.1.1. Развиване потенциала на Дунавски римски Лимес като обект на

световното културно наследство, признато от Ю НЕСКО

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Осъществяване на 
проекта Дунавски 
римски Лимес -  
обект на световното 
културно 
наследство, 
признато от 
ЮНЕСКО, в 
отсечката от 
Свищов до 
Силистра, вкл. 
цялото русенско 
крайбрежие”.

• Специфична цел 1.2.2. Стимулиране на специфични за района видове туризъм 

М ярка 1.2.2.1. Реализиране потенциала на Дунав мост като „Врата към Европа”

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
атрактивно 
художествено 
осветление на



Дунав мост, като 
врата към Европа

М ярка 1.2.2.2. Развитие на алтернативни форми на туризъм, в т.ч. селски, ловен,

воден и др.

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подобряване 
грижите за 
дивечовите запаси, 
с цел увеличаване 
на същите и 
добиването на 
качествени ловни 
трофеи и 
увеличаване на 
приходите от 
организиран ловен 
туризъм.

М ярка 1.2.2.3. Промоция на туристическите продукти в областта

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Създаване на 
регионален 
туристически 
продукт и 
маркетинг на 
дестинациите

2020 Партньорство 
между малки 
общини

1 000 000 X

М ярка 1.2.2.4. Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически

атракции в област Русе

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
етнографско 
селище в 
околностите на 
Басарбовския 
манастир

2013
2015

Община Русе 400 000 X

Организиране на 
събития с 
регионален и 
национален обхват 
и въздействие, като 
фестивали, събития 
на открито, 
спортни 
състезания, 
фолклорни прояви, 
представяне на 
местни/регионални 
традиции, кухня, 
занаяти и др.

2020 Община
Борово

100 000

Експониране на 
етнографското,

2014 Община
Борово

390 000



природното и
културно
наследство
Организиране на 
събития с 
регионален и 
национален обхват 
и въздействие, като 
фестивали, събития 
на открито, 
спортни 
състезания, 
фолклорни прояви, 
представяне на 
местни/регионални 
традиции, кухня, 
занаяти и др.

2020 Партньорство 
между малки 
общини

• Специфична цел 1.2.3. Развитие на извънградските зони и крайбрежните ивици

като места за отдих и туризъм

М ярка 1.2.3.1. Благоустрояване на крайбрежните ивици и извънградските зони

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Дунавски перли - 
Реконструкция на 
бул.”Придунавски” 
и социализация на 
крайбрежната зона 
Фаза 1
Предварително 
проучване и 
техническо 
проектиране, 
доразвиване на 
изготвените до сега 
идейни проекти 
Фаза 2 Техническо 
изпълнение

2014
2020 г.

Община
Русе

2 500 000

125 000 
000

X

Развитие на 
извънградските зони 
за отдих 
Фаза 1
Предварително 
проучване и 
техническо 
проектиране, 
доразвиване на 
изготвените до сега 
идейни проекти 
Фаза 2 Техническо 
изпълнение

2014
2020 г.

Община
Русе

2 500 000

125 000 
000

X

Изграждане на 
Дунавски панорамен 
път в частта му 
между Русе и 
Свищов
Изграждане на 
Дунавска велоалея



като част от 
трансевропейската 
велоалея по 
дължината на р. 
Дунав

Приоритет 1.3. Насърчаване развитието на селскостопанския, горския и рибарския

сектори в областта и диверсификация на икономическите дейности в по-малките

населени места с наличен потенциал за това чрез въвеждане на алтернативни

производства и услуги
• Специфична цел 1.3.1. Развитие на конкурентоспособни селскостопански,

горски и рибарски сектори, използващи ефективно местния потенциал

М ярка 1.3.1.1. Подкрепа на местните производители за директна продажба на

непреработена продукция

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
стокова борса за 
първична 
земеделска 
продукция

2015 Община
Русе

20 000 000 X

Изграждане на 
рибна борса в 
област Русе, 
Създаване на 
Асоциация на 
сдруженията на 
дунавски стопански 
риболовци

2020 Общини
Русе,
Иваново,
Ценово, Две
могили,
Борово и
Бяла

6 000 000 X

М ярка 1.3 .1.2. Създаване и поддържане на съвременна инфраструктура за

обслужване на местните производители

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Модернизация на 
материално - 
техническата база 
според 
европейските 
стандарти - вкл. 
проект за нов 
зърнен терминал

2013 ДП ПИ 22 000 000

М ярка 1.3.1.3. Изграждане на местни инициативни групи в област РРусе

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
местни 
инициативни 
рибарски групи в

2020 Общините 7 000 000



Иваново, Ценово, 
Две могили, Борово 
и Бяла

М ярка 1.3 
вписване в

.1.4. Развитие на местния потенциал за рибарство за устойчиво 
Дунавското пространство

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
рибарско селище до 
парк „Приста”

2012
2014

Община
Русе

3 500 000 X

Изграждане на 
рибарско селище в 
района на 
с.Пиргово

2014
2020

Община
Иваново

12 000 000

• Специфична цел 1.3.2. Диверсификация на икономиката в по-малките населени 

места
М ярка

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

СТРАТЕГИЧЕСКА Ц ЕЛ 2: Социално сближаване чрез преодоляване на 

междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера, 

ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и 

реализация на човешкия капитал

Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда

• Специфична цел 2.1.1. Пълноценно използване на човешкия капитал в района 

М ярка 2.1.1.1. Създаване на условия за по-пълна реализация на 

висококвалифицирания човеш ки ресурс в областта и преодоляване на 

тенденциите за изтичане към други региони

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

• Специфична цел 2.1.2. Целенасочена подкрепа за разкриването на работни 

места в областта и преодоляване на диспропорциите на пазара на труда

М ярка

№ Индик. Наименование Срок Бенефициент Индикат. Оптим. Реалист. Песим.
номер стойност -  

лв.
сценарий сценарий сценарий



• Специфична цел 2.1.3. Стимулиране мобилността на работната сила в рамките

на областта

М ярка

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Приоритет 2.2. Повишаване на жизнения стандарт в областта чрез конкурентоспособна 

икономика, иновации, съвременно образование, подобрени условия за трудова заетост 

и социално включване
Специфична цел 2.2.1. Повишаване на жизнения стандарт на населението в областта 

за достигане на индикативните стойности, заложени в Националната стратегия за 

регионално развитие 2012 -  2022 г.

М ярка

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сцен.

Реалист.
сцен.

Песим.
сцен.

• Специфична цел 2.2.2. Подкрепа на партньорството и интегрираните усилия 

между гражданския сектор, бизнеса, публичната администрация и 

образователните и научни среди за постигане на по-висок жизнен стандарт

Приоритет 2.3. Устойчив и приобщаващ растеж на човешкия капитал в областта чрез 

подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и 

развитие на спорта

• Специфична цел 2.3.1. Развитие на образователната система в областта във 

всички степени и форми на образование и хармонизиране качеството на 

образователните услуги с европейските и световните стандарти

М ярка 2.3.1.1. Развитие на град Русе като важен регионален, национален и 

международен образователен и научен център

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Развитие на 
центровете за

2020 РУ



защита на 
интелектуалната 
собственост и за 
трансфер на 
технологии.
Развитие на 
Русенския 
университет като 
важен национален и 
международен 
център в 
трансграничния 
регион и 
дунавското 
пространство
Подобряване на 
материалната база 
на общинските 
училища и 
общежитията
Създаване към 
Русенския 
университет на 
институт за 
устойчиво 
социално- 
икономическо 
развитие на 
Дунавския регион.

2020 РУ

• Специфична цел 2.3.2 Подпомагане на кариерното развитие, стимулиране на

квалификацията и преквалификацията на работната сила и насърчаване на 

ученето през целия живот 

М ярка 2.3.2.1. Утвърж даване на Русенски университет „Ангел К ънчев” като

национална и международна образователна структура за учене през целия живот
№ Индик.

номер
Наименование Срок Бенефициент Индикат. 

стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане в 
Русенския 
университет на 
регионален център 
за учене през целия 
живот.

2020 РУ

Изграждане на 
Дунавски 
виртуален 
университет за 
учене през целия 
живот

2014
2020

РУ

М ярка 2.3.2.2. Развитие на ориентирано към потребностите на града и региона

професионално образование и продължаващ о обучение
№ Индик. Наименование Срок Бенефициент Индикат. Оптим. Реалист. Песим.

номер стойност - сценарий сценарий сценарий



лв.

М ярка 2.3.2.3. Подпомагане процеса на информиране на работещите с цел

повиш аване на тяхната квалиф икация и подпомагане на кариерното им развитие
№ Индик.

номер
Наименование Срок Бенефициент Индикат. 

стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подпомагане 
развитието на 
системата на 
занаятчийското 
обучение чрез 
създаване на нови 
методологически и 
планови условия за 
нейното качествено 
реализиране.

2020 РЗК

Подобряване 
пригодността за 
заетост и
производителността 
на труда чрез 
прилагане на форми 
за обучение, 
стажуване, 
чиракуване на заети 
и безработни лица 
за придобиване и 
развитие на 
съвременни 
професионални и 
ключови 
компетентности.

2014
2020

ДРСЗ и ДБТ 1 200 000 
ср.годишно

Х

Провеждане на 
семинари, обучения 
и предоставяне на 
допълнителна 
информация по 
въпросите, касаещи 
работещите с цел 
подпомагане 
тяхното кариерно 
развитие и 
повишаване на 
квалификацията им.

• Специфична цел 2.3.3. Осигуряване на адекватни здравни и социални услуги и

условия за развитие на културата и спорта 

М ярка 2.3.3.1. Изграждане, реконструкция и модернизация на базата за масов и

професионален спорт

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 2013- Община 45 000 000 X



комплекс с 
многофункционална 
спортна зала

2016 Русе

Изграждане на 
спортни съоръжения 
и обслужваща 
сграда на 
територията на 
спортен комплекс 
„Дунав”

2013
2014

Община
Русе

665 000

X

Реновиране на 
спортната зала и 
изграждане на 
спортни площадки в 
Русенския 
университет

2013
2015

РУ 887 000

X

Изграждане на 
гребен комплекс за 
провеждане на 
национални и 
международни 
състезания по кану- 
каяк на езерото 
Липник

2014
2015

Община
Русе

1 540 000

X

Изграждане на 
спортна зала в ПГ 
САГ „Пеньо Пенев” 
- Русе

2020

М ярка 2.3.3.2. Запазване и обогатяване на културните традиции за утвърждаване

на гр. Русе като Европейска столица на културата през 2019 г. и развитие на

културната индустрия

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Международен 
фестивал 
„Мартенски 
музикални дни”

2013 Община
Русе

1 140 000 X

Международен 
театрален фестивал 
„Театрален пристан 
на голямата река"

2013 Община
Русе

220 000 X

Осъществяване на 
проекта „Русе -  
европейска столица 
на културата 2019”.
Изграждане на ново 
Фондохранилище с 
презентационни 
зали и Медиатека за 
РИМ -  Русе.

М ярка 2.3.3.3. Подобряване базата на културните институции -  фондохранилища,

презентационни зали и др.

№ Индик. Наименование Срок Бенефициент Индикат. Оптим. Реалист. Песим.
номер стойност - сценарий сценарий сценарий



лв.
Доизграждане на 
комплекс „Доходно 
здание”

2013
2015

Община
Русе

10 500 000
X

Изграждане на 
книгохранилище на 
Регионална 
библиотека 
„Л.Каравелов”

2012
2015

Община
Русе

380 000

X

Ремонт на сградата 
на Русенската 
художествена 
галерия

2012
2014

Община
Русе

1 400 000
X

Ремонт на сградата 
на репетиционния 
корпус на Държавна 
опера - Русе

2013
2015

Община
Русе

2 000 000
X

Реконструкция, 
рехабилитация и 
модернизация на 
сградата на Оперно- 
филхармонично 
дружество -  гр.Русе

2012
2015

Община
Русе

853 836 X

Ремонт на сградата 
на Куклен театър - 
Русе

2012
2015

Община
Русе

165 000
X

Реконструкция и 
оборудване на 
сградите на 
Природонаучния 
музей и на 
Историческия 
музей, вкл. 
изграждане на 
експозиции, 
укрепване на 
сградата на 
Регионална 
библиотека „Л. 
Каравелов”

2012
2014

Община
Русе

4 432 260

X

М ярка 2.3.3.4. Развитие на културата в малките общини

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подобряване на 
културната 
инфраструктура и 
създаване на 
условия за по-добри 
културни услуги в 
читалище 
Св.св.Кирил и 
Методий -  Две 
могили

2013
2020

Община Две 
могили

400 000 X



М ярка 2.3.3.5. Подобряване на качеството и разш иряване на спектъра на 

социалните услуги

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициен
т

Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Предоставяне на 
подкрепа на 
уязвимите 
семейства и деца в 
центрове за 
обществена 
подкрепа; 
превенция на 
изоставянето на 
деца и
настаняването им 
в специализирани 
институции. 
Развитие на 
приемната грижа 
на областно ниво; 
разширяване на 
социалните услуги 
в домашна среда 
за подкрепа в 
ежедневието на 
хората с 
увреждания и 
техните 
семейства; 
закриване на 
специализираните 
институции за 
деца и създаване 
на нови социални 
услуги от 
резидентен тип -  
центрове за 
настаняване от 
семеен тип и 
защитени жилища 
за деца и младежи; 
изграждане на 
резидентни услуги 
за стари хора -  
ЦНСТ; приют за 
бездомни лица; 
защитени жилища

2020 Общините 140 000 000 X

проекти за
услугите -
домашен
помощник,
социален
асистент, личен
асистент

До
финанси 
рането 
им като
ддд

Община
Борово

200 000



РЧП, Проект 
„Независим и 
достоен живот за 
възрастни и деца с 
увреждания”, 
проекти за 
услугите -  
домашен 
помощник, 
социален 
асистент,

2013
2020

Община 
Две могили

96 976 X

М ярка 2.3.3.6. Подобряване качеството и обхвата на здравните услуги на 

населението, вкл. чрез въвеждане на мобилни здравни услуги

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Осъвременяване и 
оборудване на здравни 
заведения с апаратура 
и софтуерни продукти

2013
2014

Община
Русе

9 300 000 X

Изграждане на 
отделение за 
туберкулозно болни 
към СБАЛПФЗ-Русе 
ЕООД

СБАЛПФЗ- 
Русе ЕООД

150 000

X

М ярка 2.3.3.7. Преодоляване на диспропорциите в осигуряване с лечебни 

заведения и кадри между областния център и малките населени места

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подкрепа за 
реконструкция и 
оборудване на 
Комплексен 
онкологичен център -  
Русе ЕООД

2013
2014

Община
Русе

450 000 X

• Специфична цел 2.3.4. Повсеместно изграждане на достъпна среда и 

създаване на благоприятни условия за социално включване на хора в 

неравностойно положение 

М ярка 2.З.4.1. Ф инализиране процесите на деинституционализация в област Русе

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Деинституционализация 
на ДМСГД - Русе

М ярка 2.3.4.2. Идентифициране на потребностите от зони на достъпна среда

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Обследване и



паспортизация на 
средата с оглед 
идентифициране на 
потребностите от 
зони на достъпна 
среда
Изграждане в 
университета на 
достъпнасреда за 
хора с увреждания.

2020 РУ

М ярка 2.3.4.3. Подкрепа на социалното предприемачество за осигуряване заетост 

на хора в неравностойно положени

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подпомагане 
трудовата и 
социална 
интеграция на 
безработни лица в 
неравностойно 
положение на 
пазара на труда 
чрез прилагане на 
национални и 
регионални 
програми, 
проекти, мерки за 
насърчаване на 
заетостта и 
стимулиране на 
бизнеса към 
осигуряване на 
заетост на 
младежи до 29 г., 
безработни над 50 
годишна възраст, 
лица с трайни 
увреждания, 
трайно безработни 
и др.

2014
2020

ДРСЗ и ДБТ 1 200 000 
ср.годишно

Х

Приоритет 2.4. Развитие на административния капацитет на регионалните и местни 

власти в областта и усъвършенстване управлението на регионалното развитие

• Специфична цел 2.4.1. Развитие на капацитета на регионалните и местните 

власти за стратегическо планиране и управление и подобряване на 

административните услуги 

М ярка 2.4.1.1. Подобряване на информираността на населението по отношение на 

кохезионната политика



№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Осигуряване на 
контакти и 
информационно 
обслужване на 
гражданския 
сектор, бизнес, 
администрация и 
академичните среди 
за участие в 
развитието на 
европейски 
политики и 
инициативи на 
европейско ниво.

2020 Общини
те

80 000 лв 
годишно

X

ункциониране на 
бластен
шформационен 
ентър за кохезионна 

юлитика

2012
2015

Община
Русе

296 000 X

М ярка 2.4.1.2. Подобряване уменията на регионалните и местните власти за

стратегическо планиране, управление и мониторинг

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Обучения на тема 
„Стратегическо 
планиране на 
регионалното 
развитие, 
мониторинг и 
контрол на 
Общинскияте 
планове за 
развитие” и 
„Комуникационни 
стратегии и 
прозрачност на 
регионалното 
развитие, 
хоризонтални 
политики и защита 
на потребителите”

2013
2015

Община
Русе

148 000 X

• Специфична цел 2.4.2 Създаване на условия и стимулиране на електронното 

управление

М ярка 2.4.2.1. Подпомагане на социално-икономическото развитие на областта и 

разш иряване на демократичното участие на гражданите чрез оползотворяване 

потенциала на електронното управление

№ Индик. Наименование Срок Бенефициент Индикат. Оптим. Реалист. Песим.



номер стойност -  
лв.

сценарий сценарий сценарий

Разширяване 
спектъра на 
електронните 
услуги за 
населението и 
стимулиране на 
тяхното ползване

• Специфична цел 2.4.3. Развитие на капацитет за публично-частни партньорства 

на територията на областта 

М ярка 2.4.З.1. Създаване и подкрепа на трайни партньорства между социално- 

икономическите партньори, гражданския сектор, бизнеса, публичната 

администрация, академичните среди, професионалното образование и обучение, в 

т.ч. ученето за възрастни.

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Развитие на 
капацитета на 
НПО и читалища 
в Русенска област. 
Насърчаване на 
създаването на 
обществени 
съвети за 
устойчиво 
развитие на 
общинско ниво и 
предприемане на 
други мерки за 
междусекторно 
сътрудничество 
(конкурси за 
инициативи на 
НПО,
образователни и 
превантивни 
програми)______

2020 Общините 100 000 лв 
годишно 
общо за 

Русенска 
област от 

общинските 
бюджети

X

М ярка 2.4.3.2. Стимулиране на публично-частното партньорство в сферата на

проектното финансиране

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Използване 
възможностите на 
програмите 
Джесика, Джереми 
и др. за реализация 
на



инфраструктурни
проекти

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Териториално сближаване чрез балансирано, интегрирано

и устойчиво развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта, 

подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното, 

трансграничното и транснационално сътрудничество

П риоритет 3.1. Развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в

областта и прилежащите й съоръжения
• Специфична цел 3.1.1. Изграждане на коридори с национално и наднационално

значение, включително за връзка с големите градски центрове в съседните

страни

М ярка 3.1.1.1. Подобряване на междурегионалната транспортна осигуреност по

европейски транспортен коридор № 9.

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Реконструкция и 
изграждане на 
скоростен 
четирилентов път с 
габарит Г -20 от км. 
6+600 до км. 
65+200 Русе- 
Велико Търново (I- 
5)

2014 -  
2020

АПИ (ОПУ) 236 000 
000

X

Реконструкция и 
модернизация на 
Дунав мост
Реконструкция и 
модернизация на 
жп линията Русе -  
В.Търново

М ярка 3.1.1.2. Развитие на трансграничната транспортна инфраструктура

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
интелигентни 
системи за 
управление на 
пътищата в 
трансграничния 
регион Гюргево - 
Русе

2013
2015

Община
Русе

2 350 000 X

М ярка 3.1.1.3. Подобряване на инфраструктурата за нуждите на корабоплаването

по р. Дунав -  изграждане на интермодален логистичен център в гр. Русе

№ Индик. Наименование Срок Бенефициент Индикат. Оптим. Реалист. Песим.
номер стойност сценарий сценарий сценарий



-  лв.

• Специфична цел 3.1.2. Подобряване на междурегионалната и

вътрешнообластна свързаност и на общинската транспортна инфраструктура 

М ярка 3.1.2.1. Реализиране възможностите на река Дунав за свободно движение на

хора, стоки и услуги.

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на ново 
речно пътническо 
пристанище в 
гр.Русе и развитие 
на съответстваща 
инфраструктура.

М ярка 3.1.2.2. Подобряване на междурегионалната транспортна осигуреност в

посока българското Черноморие

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Реконструкция и 
изграждане на 
четирилентов път с 
габарит Г-20 от км. 
12+208 до км. 
37+300 Русе - 
Разград - Варна (I-2)

2014 -  
2020

АПИ (ОПУ) 100 000 
000

X

Рехабилитация на 
жп линията Русе -  
Каспичан -  Варна - 
възстановяване на 
проектните 
параметри

НКЖИ

М ярка 3.1.2.3. Подобряване на междурегионалната свързаност на крайдунавските 

територии

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Реконструкция на 
основните пътни 
артерии на 
общината, както и 
на централните 
улици във всички 
населени места

2020 Община
Борово

20 000 000

Реконструкция и 
рехабилитация на 
улици в населените 
места в общината

2014
2020

Община Две 
могили

2 413 148
Х

Ремонт и 
реконструкция на 
площади и паркове 
в населените места

2014
2020

Община Две 
могили

345 000
Х



в общината
Проект за градски 
площад Две могили

2013
2020

Община Две 
могили

40 000 Х
Рехабилитация на 
уличната мрежа в 
13 села в община 
Иваново

2014
2020

Община
Иваново

2 670 271 
по ПРСР

Реконструкция на 
селскостопански 
път, укрепване на 
свлачище и 
оформяне на 
площадка да 
наблюдение 
с.Червен, 
общ.Иваново

2014
2020

Община
Иваново

Реконструкция и 
възстановяване на 
панорамен път: 
Пиргово -  Мечка -  
Нов град -  Свищов 
от км. 0+000 до км. 
34+000 Русе-Велико 
Търново (I-52)

2012 -  
2017

АПИ (ОПУ) 46 000 000 X

Рехабилитация на
републиканските
пътища
II-ри клас - II-23 
Русе-Кубрат; II-51 
Бяла-Попово; II-54 
гара Бяла-Ценово- 
Караманово;
III-ти клас -  III- 
2102 Сл. Поле- 
Борисово- 
Черешово; III-2001 
Писанец-Ветово- 
Глоджево; III-2302 
Червена вода- 
Семерджиево- 
Ветово; III-501 
Русе-Иваново-Две 
могили-Бяла; III- 
5402 Ценово -  
Обретеник; III-5201 
Новград- 
Джулюница- 
Пиперково; III-5101 
Пет Кладенци- 
Борово.

2014 -  
2020

АПИ (ОПУ) 165 000 
000

X

Реконструкция на 
бул. "Тутракан" и 
подобряване 
достъпността на 
Еврорегион Русе - 
Гюргево чрез 
трансевропейски 
транспортен 
коридор № 9.

2013
2014

Община
Русе

14 000 000 X



• Специфична цел 3.1.3. Изграждане на широколентов достъп до Интернет в по- 

малките населени места 

М ярка 3.1.3.1. Въвеждане на информационни и комуникационни технологии в по- 

слабо урбанизираните територии, като се повиш ат възможностите на местните

власти за обслужване на населението и бизнеса

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

• Специфична цел 3.1.4. Подобряване надеждността на р. Дунав като воден път и

осигуряване на условия за свързаност със средноевропейските региони 

М ярка 3.1.4.1. Подобряване на навигационно-пътевата обстановка по река Дунав 

и своевременно подаване на информация за състоянието на плавателния път и

хидрометеорологичната обстановка

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Доставка на кораб 
(земснаряд) за 
оперативно 
удълбочаване на 
критичните 
участъци чрез 
драгиране

2016 ИАППД 7 800 000 X

Доставка на кораб
за разстановка и
поддържане на
плаващата и
бреговата
навигационно
пътевата
обстановка,
обозначаваща
корабоплавателния
път, в българската
част от общия
българо-румънски
участък на река
Дунав

2016 ИАППД 6 800 000 X

Доставка на 2 броя 
кораби (шалани) за 
извозване на 
драгирани наносни 
отложения за 
поддържане на 
корабоплавателния 
път по река Дунав

2016 ИАППД 7 100 000 X

Създаване на 
информационно 
обучителен център .

2013 ИА”МА” 400 000

Доизграждане на 2020 ИА”МА” 1 000 000



тренинг център.
М ярка 3.1.4.2. Подобряване на системите за навигация и топохидрографните 

измервания на река Дунав с оглед осигуряване безопасността на корабоплаването

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подобряване на 
системите за 
навигация и 
топохидрографните 
измервания по р. 
Дунав

2014 ИАППД 10 500 000 X

М ярка 3.1.4.3. Подобряване условията за корабоплаване в общия българо- 

румънски участък на река Дунав

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подобряване на 
корабоплаването в 
общия българо- 
румънски участък 
на р.Дунав 
(проектът обхваща 
всички 7
административни 
области по 
поречието на 
р.Дунав)

2020 ИА”ППД” 432 000 
000

X

Приоритет 3.2. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на

полицентричната мрежа от селища в областта
• Специфична цел 3.2.1. Интегрирано обновяване и развитие на селищата и

подобряване качеството на градската среда

М ярка 3.2.1.1. Подобряване на ж илищ ната обезпеченост и инфраструктура на 

населението

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подкрепа за 
осигуряване на 
съвременни 
жилищни условия 
за групи в 
неравностойно 
положение - 
проектиране и 
моделно 
строителство на 
1000 бр. еднотипни 
социални жилища 
Фаза 1
Предварително

2014
2020 г.

Община
Русе

500 000

X



проучване, 
определяне на 
терени и 
техническо 
проектиране, 
доразвиване на 
изготвените до сега 
идейни проекти 
Фаза 2 Техническо 
изпълнение

30 720 000

Доизграждане на
интегрирана
географско-
информационна
система за
управление на „В и
К”

2014 «и 
О 

ш 
Оs W 1 000 000 X

Изграждане на 
бетонно корито на 
река Русенски Лом 
в участъка през 
град Русе-3.2 
километра

2015 Община
Русе

46 000 000 X

Изграждане на 
подлез под жп 
линията и 
свързване на 
комплекси Родина и 
Ялта

2012
2014

Община
Русе

8 500 000 X

М ярка З.2.1.2. Развитие на алтернативен градски транспорт

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Използване на 
наличната 
железопътна 
инфраструктура за 
подобряване на 
градската мобилност
Приоритетно 
развитие на 
електротранспорта в 
градската среда 
/поддържане и 
развитие на 
тролейбусния 
транспорт, 
изграждане на 
зарядни станции за 
електромобили

М ярка 3.2.I.3. Балансирано изграждане на пешеходни зони и велоалеи върху

цялата градска територия и подобряване организацията на движение в района на

учебните заведения

№ Индик. Наименование Срок Бенефициент Индикат. Оптим. Реалист. Песим.
номер стойност 

-  лв.
сценарий сценарий сценарий



Комплексно 
проектиране и 
изграждане на 
пешеходни зони и 
велоалеи
Проектиране и 
изграждане на 
пешеходна зона 
пред Русенския 
университет и 
изграждане на тунел 
за извеждане на 
автомобилното 
движение под нея.

М ярка З.2.1.4. Пространствена, времева и фактическа интеграция на

политиките, проектите и плановите ресурси за градско развитие на град Русе 

(демография, инфраструктура, индустрия, транспорт, образование, комунални

услуги, екология, култура и туризъм)

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Реализация на 
интегриран план за 
градско
възстановяване и 
развитие на град 
Русе

М ярка З.2.1.5. Подобряване на транспортната и комуникационна свързаност в

град Русе с акцент върху масовия обществен транспорт

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изследване на 
пътникопотоците в 
град Русе и 
разработване на 
транспортна схема

2017 Община
Русе

• Специфична цел 3.2.3. Подобряване и стимулиране на услугите и жизнената

среда в по-малките населени места 

М ярка 3.2.3.I. Развитие и обновяване на урбанизираната среда в по-малките

населени места

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Разработване и 
реализиране на 
планове за 
обновяване на 
урбанизираната 
среда



П риоритет 3.3. Разширяване на междурегионалното, трансграничното и

транснационалното сътрудничество
• Специфична цел 3.3.1. Подкрепа на партньорството за постигане на устойчив и

надграждащ ефект в трансграничното и транснационално сътрудничество

М ярка 3.3.1.1. Изпълнение на съвместни проекти за подпомагане на 

трансграничното сътрудничество във всички отрасли на икономиката, в т.ч.

разработване и кандидатстване с общи проекти

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
европейски 
тематични мрежи с 
участие на 
университети и 
фирми от цяла 
Европа с 
приоритетно 
участие на такива 
от Румъния.

2020 РУ

Подобряване 
капацитета на 
публичните 
администрации в 
Еврорегион Русе и 
Гюргево за по- 
добро съвместно 
управление на 
риска, превенцията 
и опазването на 
околната среда

2013 Община
Русе

582 536 Х

Осигуряване на 
интегрирани 
възможности за 
управление в 
Еврорегиона Русе -  
Гюргево 
посредством 
генерално 
планиране

2013 Община
Русе

1 313 437 Х

М ярка 3.3.1.2. Засилване на взаимната обвързаност в Еврорегион Русе -  Гюргево

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Реализиране на 
заложените в 
приетия ЕРГО 
Мастерплан



проекти

М ярка 3.3.1.3. Организиране на общи действия за осигуряване трансгранична

заетост

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Подкрепа 
сътрудничеството 
между местни 
производители от 
трансграничния 
регион Русе - 
Гюргево

• Специфична цел 3.3.2 Стимулиране на заинтересованите страни в междурегионално и

трансгранично и транснационално сътрудничество за реализиране целите на 

Дунавската стратегия

М ярка 3.3.2.1. Реализация на устойчиви партньорски инициативи по река Дунав и

с други региони в Европа

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
административен 
капацитет за 
разработване и 
управление на 
проекти по 
Дунавската 
стратегия, както и 
синхронизиране и 
концентриране на 
действия за 
постигане на общи 
цели
Проект „Европейски 
мрежи -  Регионален 
център за 
интегрирано 
управление на риска 
и територията на 
региона на Долен 
Дунав

2019 Община 
Русе /в 
рамките на 
ИПГВР - 
Русе

60 600 
хил.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Опазване на околната среда и енергийна ефективност

Приоритет 4.1. Опазване и ефективност на екологичните ресурси



• Специфична цел 4.1.1. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура, 

подпомагане на изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и 

канализационната мрежа в цялата област 

М ярка 4.1.1.1. Подпомагане изграждането на пречиствателни станции за отпадни

води и канализационна мрежа в цялата област

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
канализация в 
кварталите 
Долапите и Средна 
кула

2015 Община
Русе

25 млн лв.

Интегриран 
инвестиционен 
проект за водния 
цикъл на град 
Борово

2015 Община
Борово

18 млн лв.

Изграждане на 
канализационна 
мрежа и ПСОВ, и 
ремонт на 
съществуващата 
водопроводна 
мрежа в гр.Две 
могили

2012
2020

Община Две 
могили

25 млн лв.

Изграждане на 
канализационна 
мрежа и ПСОВ, и 
реконструкция на 
водопроводна 
мрежа в 
с.Щръклево, 
общ.Иваново

2013
2020

Община
Иваново

Изграждане на 
канализационна 
мрежа и ПСОВ в 
гр.Сливо поле

2013
2020

Община 
Сливо поле

Интегрирано 
управление на 
водите на 
територията на 
гр.Бяла

2012
2019

Община
Бяла

• Специфична цел 4.1.2. Подобряване на системата за управление на отпадъците

М ярка 4.1.2.1. Осигуряване на екологично чиста среда чрез съвременно

управление на отпадъците

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
регионално депо за 
битови отпадъци

2014 Общините



Бяла, за общините 
Бяла, Борово, Две 
могили, Ценово
Техническа помощ 
и рекултивация на 
съществуващото 
депо за отпадъци

2012
2020

Община 
Две могили

373 000 Х

Изграждане на 
система от 
претоварни депа за 
подобряване 
ефективността на 
сметоизвозването 
към регионалното 
депо за битови 
отпадъци

2020 Сдруже 
ние на 
малките 
общини

80 000000

Прочистване на 
речните корита на 
Ломовете на 
територията на 
община Иваново

2014
2020

Община
Иваново

8 000000

• Специфична цел 4.1.3. Стимулиране опазването на околната среда, 

противодействието на климатичните промени, съхранението на 

биоразнообразието, развитие потенциала на защитените територии и 

ограничаване на природните рискове (превенция на риска)

М ярка 4.1.3.1. Опазване на екологичното равновесие на река Дунав и превенция

на замърсяване на водите от корабоплавателна дейност

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Извършване на 
интегриран 
мониторинг на 
водите на р. Дунав

2014 ИАППД 4 875 000 X

Екологичен 
Мултимодален 
Логистичен 
Комплекс „Транс 
Европа” - създаване 
на Екологична 
специализирана 
контейнерна линия.

2020

Изграждане на 
приемни 
съоръжения и 
лиман за течни и 
опасни товари 
(приемане на 
опасни отпадъци от 
корабите).

2013 ДП”ПИ 20 000 000

М ярка 4.1.3.2. Укрепване на свлачищ ните участъци по дунавския бряг и защ ита 

от наводнения в Област Русе



№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изпълнение на 
планове за 
управление на 
риска от 
наводнения
Извършване на 
проучвания, 
разработване и 
внедряване на 
системи за ранно 
предупреждение 
при наводнения, 
земетресения, 
опасност от 
свлачища и други 
природни бедствия

М ярка 4. .3.3. Подобряване на организацията за действие при извънредни

ситуации по река Дунав

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане 
управленски 
структури за 
спешни действия 
(координационен 
център с и патрулен 
кораб към него), 
разработване на 
програма за 
мониторинг и 
планове за действие 
при извънредни 
ситуации и 
технически 
средства 
(специализиран 
кораб).

2013 ИА „МА”, 14 000 000

Изграждане на 
интегрирана 
система за действие 
при извънредни 
ситуации.

М ярка 4.1.3.4. Подпомагане на дейностите за борба с горските, полските пожари и 

пожарите в населените места, вклю чително доставка на необходимо оборудване
№ Индик.

номер
Наименование Срок Бенефициент Индикат. 

стойност -  
лв.

Оптим.
сцен.

Реалист.
сцен.

Песим.
сцен.

М ярка 4.1.3.5. Ефективно управление на защитените зони и обекти на НАТУРА 

2000



№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

М ярка 4.1.3.6. Създаване и непрекъсната актуализация на база данни за рискови 

зони, замърсени участъци и участъци, използвани за съхранение на опасни

вещества

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

• Специфична цел 4.1.5 Подобряване на екологичните показатели на

атмосферната среда

М ярка 4.1.5.1. Н амаляване на вредното въздействие на тежкотоварния 

автомобилен траф ик върху градската среда и качеството на живот в областния 

център

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
южен обходен път 
на гр. Русе -  с 
габарит Г -20 
(четири ленти за 
движение) (ГКПП 
„Дунав мост” -  
южно от гр. Русе - 
път 1-2 Русе -  
Разград -  Варна и 
включване в път 1-5 
Русе -  В. Търново).

2014 - 
2020 г.

АПИ (ОПУ) 160 000 
000

X

Ремонт на мост 
Сарая в град Русе

2013
2014

Община
Русе

2 500 000 X

Приоритет 4.2. Подобряване на енергийната ефективност чрез изграждане на модерна 

енергийна инфраструктура и намаляване на енергийната зависимост

• Специфична цел 4.2.1. Намаляване енергоемкостта на икономиката и 

подобряване на енергийната ефективност в областта

М ярка 4.2.1.1. Ефективно използване на местните енергийни ресурси

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Повишаване на 
енергийната

2020 Общини



ефективност и 
намаляване 
използването на 
изкопаеми горива
Създаване на 
предпоставки за 
оптимално 
оползотворяване на 
местните енергийни 
ресурси.

2020 РЕА

М ярка 4.2.1.2. Въвеждане на съвременни енергоефективни високотехнологични

инсталации и оборудване

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Рехабилитация и 
модернизация на 
уличното 
осветление.

2020 Общ.
администрации

Рехабилитация и 
модернизация на 
уличното 
осветление във 
всички населени 
места

2020 Община Борово 10 000 
000

М ярка 4.2.1.3. У твърждаване на Русенския университет като водеща

общодунавска образователна структура в областта на енергийната ефективност

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
университетски 
център за обучение 
в областта на 
енергийната 
ефективност

РУ

М ярка 4.2.1.4. Обследване, паспортизиране и изпълнение на мерките за енергийна

ефективност на обществените сгради в област Русе

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Саниране на 
всички корпуси и 
подмяна на 
отоплителната 
мрежа на 
университета.

2015 РУ 5 000 000 Х

Енергийна 
реконструкция на 
поликлиника в 
Две могили

2014
2020

Община Две 
могили

1 000 000

Ремонт и 
прилагане на 
мерки за 
енергийна

2013
2020

Община Две 
могили

260 000



ефективност в ОУ 
с.Баниска
Подобряване на 
енергийната 
ефективност на 
сгради публична 
собственост.

2020 Обл. и Общ. 
администрации

Ремонтни работи, 
включващи 
дейности по 
енергийна 
ефективност за 
всички училища и 
детски заведения 
в общината

2020 Община Борово 2 000 000

М ярка 4.2.1.5. Въвеждане на интегрирани енергоефективни траспортни системи

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Развитие на Русе 
като град модел за 
екологично чист и 
енергийно 
ефикасен градски 
транспорт

2020

М ярка 4.2.1.6. Борба с енергийната бедност

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Повишаване на 
информираността 
на гражданите по 
въпроси, свързани с 
енергийна 
ефективност, 
екология, 
възобновяеми 
енергийни 
източници, зелена 
икономика и 
устойчиво развитие

2020 РЕА

• Специфична цел 4.2.2. Постигане на високотехнологична, сигурна и надеждна

енергийна система, базирана на съвременни енергийни технологии, 

включително възобновяеми енергийни източници 

М ярка 4.2.2.1. Подкрепа на енергийното планиране

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  
лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Внедряване на 
системи за енергиен 
мениджмънт.

2020 РЕА



М ярка 4.2.2.2. У величаване дела на използваните възобновяеми енергийни 

източници

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност -  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Дунавски стихии 
-  създаване на 
комплексна 
система от 
възобновяеми 
енергийни 
източници и 
реконструкция на 
напоителните 
системи до трето 
стъпало в рамките 
на областта

2020 „НС” ЕАД, 
клон Русе

240 000 000

Изграждане 
хидротехнически 
комплекс в 
българския 
участък на 
р.Дунав (след 
първоначален 
анализ за най- 
подходящо 
място).

2020 МРРБ
ИА”ППД

8 000 000 000 X

Изграждане на 
съоръжения на 
ВЕИ в района на 
с.Острица, 
с.Кацелово, 
с.Могилино и 
с.Пепелина

2012
2020

Община Две 
могили

10 000 000 X

• Специфична цел 4.2.3. Развитие на нисковъглеродни отрасли на икономиката 

М ярка 4.2.З.1. Изграждане на интелигентна, устойчива и зелена икономика

№ Индик.
номер

Наименование Срок Бенефициент Индикат. 
стойност 
-  лв.

Оптим.
сценарий

Реалист.
сценарий

Песим.
сценарий

Изграждане на 
демонстрационно 
селище с нулеви 
въглеродни 
емисии

2020 Обл. администрация 
и РЕА



Настоящата Областна стратегия за развитие на област Русе е резултат от 
съвместните усилия на представители на Областна администрация Русе, Русенски 
университет „А. Кънчев“, общински структури на Област Русе, териториални звена 
като Териториално статистическо бюро Русе, Дирекция на регионалната служба по 
заетост гр. Русе и други заинтересувани страни. Консултанти на първоначалния идеен 
проект на ОСР на област Русе са проф. дтн Николай Найденов от Русенския 
университет и Михаил Милчев-управител на Напоителни системи клон Русе.

В настоящия си вид Областната стратегия за развитие на област Русе е дело на 
творчески екип при Русенски университет „А. Кънчев“ в състав: проф. дтн Христо 
Белоев-ръководител и членове проф. д-р Велизара Пенчева, доц. д-р Юлиана Попова, с 
участие на докторанти към катедри на университета.

Областната стратегия за развитие на област Русе е обсъдена и приета на 
заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район на
22.05.2013 г. в гр. Габрово и на Областния съвет за развитие на област Русе на
25.06.2013 г.




