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Въведение 
 
 
 Планът за развитие на Община Русе 2005-2013 год. е разработен от експертен екип 
на Община Русе и консултанти на основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. 
ДВ бр. 14 от 20 февруари 2004 г., изм. ДВ бр.32 от 12 Април 2005 год и ДВ бр.88 от 4 
ноември 2005 год. При изготвянето на плана са следвани Методическите указания за 
разработване на общинските планове за развитие на МРРБ от юли 2004 год. 

 
Планът за развитие на Община Русе 2005-2013 год.е съставен в съответствие със 

следните стратегически и програмни документи:  
1. Национална стратегия за регионално развитие 2005-2015 год. 
2. План за развитие на Северен централен район за планиране 2007-2013  
3. Областна стратегия за развитие на Област Русе 2005-2015 год. 

 
Планът за развитите на Община Русе 2005-2013 год. е съобразен с принципите и 

основните приоритети на регионалното развитите в ЕС, формулирани в Лисабонската 
стратегия от март 2000, в Стратегията на ЕС за устойчиво развитие от Гьотеборг 2001 год, в 
Стратегическите насоки за кохезионна политика на Общността 2007-2013 год. в подкрепа на 
растежа и заетостта от 5 юли 2005 год, както и с целите на структурните фондове и 
кохезионния фонд на ЕС за периода 2007-2013 год. 
 
В процеса на разработване на плана бяха осигурени и ползвани: 

1. Проучвания и анализ на наличните планове и стратегии в Община Русе, 
2. Бюджетна поргноза и справка за капиталовите разходи на Община Русе 
3. Справки и осигуряване на информация от Територалното бюро на 

           Националния  статистически институт и БНБ; 
4. Справки и информация от звената на общинските и държавни структури 

           по сфери на дейност в общината 
 
 Главната задача на плана е да формулира визия за желаното състояние на 

общината до 2013 година, да определи на база социално-икономически анализ 
стратегическите цели и приоритетите в развититето на Община Русе за този период и да 
набележи конкретни мерки и програми за постигане на поставените цели. Планът за 
развитите на Община Русе 2005-2013 год. дава и основната рамка за мобилизиране на 
собствени и осигуряване на външни ресурси за осъществяване на заложените в него мерки.  
В плана се посочват механизмите за наблюдение и оценка на постигнатите резултати при 
изпълнението му, както и начините за взаимодействие с всички заинтерсовани страни  в 
процеса на планиране и програмиране развититето на общината. 

 
Предназначението на Плана за развитите на Община Русе 2005-2013 год. е да бъде 

основното средство  на социално-икономическата политика на общината и инструмент за 
планиране и програмиране на местното развитие. 
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Резюме 

 
Община Русе като Район за икономически растеж 

 
Обособяването на Община Русе като Район за икономически растеж (РИР) по 

смисъла на Закона за регионално развитие (ЗРР Гл.2, Чл.7 ) е ключовият фактор за 
развитието на общината през периода 2006-2013. Съгласно  ЗРР районите за целенасочено 
въздействие (и по- конкретно районите за икономически растеж) са териториалната основа 
за провеждането на държавна политика за регионално развитие чрез система от мерки 
(финансово осигуряване), насочени към постигане устойчив ръст на социално-
икономическото развитие. За да бъде обособена Община Русе като РИР, тя трябва да 
отговаря едновременно на поне две трети от критериите и показателите, посочени в 
таблицата по-долу (минимум на шест от тях). Трябва да се отбележи, че за целия планов 
период това ще бъдат показателите, по които ще се отчита напредъка на даден район за 
целенасочено въздействие.  
 

№ Показатели Праг 
Средна ст-
ст за посл. 

3 години 
България 

Ограни- 
чение 

В. 
Търново Габрово Плевен 

 
Русе 

1 Нетни приходи от продажби на един 
жител  за 2001 -2003 в лева над 120% 10,058 12,07 

 
9,11 

 

 
7,95 

 

 
10,36 

 

              
8,64 

2 Средногодишен темп на нетните 
приходи от продажби за 2001-2003  над ср. ст. 1,1306 1,1306 1,1365 1,1465 1,0602 1,1235 

3 Равнище на средната работна заплата  
за 2001 -2003 в лева  над ср. ст. 3084 3084 2669 2596 2803 2765 

4 
Средногодишен темп на нарастване на 

средната работна заплата  
за 2001-2003  

над ср. ст. 1,0672 1,0672 
 

1,0775 
 

 
1,0758 

 

 
1,0592 

 
1,0582 

5 Средно равнище на безработицата 
 за 2001-2003 в проценти под 105% 15,7 16,485 

 
12,80 

 

 
8,47 

 

 
11,85 

 
11,52 

6 Средногодишен темп на безработица  
за 2001-2003  под 105% 0,91 0,956 0,82 

 
0,83 

 

 
0,87 

 
0,84 

7 Коефициент на възрастова зависимост  
за 2001-2003 в проценти под 110% 46,18 50,798 

 
37,22 

 

 
42,17 

 

 
41,41 

 
39,33 

8 
Средногодишен темп на увеличаване на 

броя на населението  
за 2001-2003  

над ср. ст. 0,9856 0,9856 1,00 0,97 0,99 0,99 

9 

Повече от 50% попада в зоната с 
развита инфраструктура, отстояща до 

30 км от автомагистрала, път І клас, ЖП 
гара, гражданско летище или 
пристанище за общ. транспорт 

  50 91,3 94,8 96,2 

          
 

96,7 

 Необходим брой показатели 6   7 6 5 5 

 
Според данните, посочени в таблицата, Община Русе отговаря в пълна степен на 5 от 

показателите, а по показател No 4 “Средногодишен темп на нарастване на работната 
заплата” плътно се доближава до праговата стойност и може да се приеме, че на настоящия 
етап покрива изискваната прагова стойност.  

По останалите показатели общината не отговаря на критериите за Район за 
икономически растеж. Особено голяма е разликата при показател No 1 “Нетни приходи от 
продажби на един жител”, по който общината изостава с 14.1 % от средната стойност за 
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страната, както и при показател No 3 “Равнище на средната работна заплата”, където 
изостава с 10.34% от праговата стойност. 
  Данните за Русе по тези два показателя очертават основния проблем, с който 
общината трябва да се справи през периода 2006-2013, за да може да се утвърди като район 
за икономически растеж : това е недостатъчно високата производителност на местната 
икономика и все още ниското заплащане на труда.  

Главните фактори, които влияят на производителността в икономиката са броят на 
работните места и нейната материално-техническа база (дълготрайните материални активи 
и разходите за придобиването им, т.е. инвестициите в тях). 

По показатели No 5 и 6 за Община Русе са отчетени относително ниски нива на 
безработица и устойчив темп на нейното снижаване, следователно   търсенето и 
предлагането на труд в общинската икономика се доближават до точката на равновесие при 
сегашните ниски нива на заплащане на труда.  

По този начин единственият път за повишаване производителността на местната 
икономика и работните заплати остава развитието на материално-техническата база и 
създаването на повече качествени работни места в нея.  
Това от своя страна означава  насърчаване на инвестициите и то в тези стопански дейности, 
които генерират висока добавена стойност, респективно по-високо заплащане, и в които 
общината има конкурентни предимства.   

Направеният обществено-икономически анализ на сегашното състояние в общината 
показва, че тя притежава значим потенциал, който може да осигури  териториалния, 
инфраструктурния и социалния ресурс за успешното утвърждаване на  Русе през периода 
2006-2013 год като район за икономически растеж в България. Отчетено бе, че са налице 
предпоставките, които благоприятстват и могат да дадат възможности за адекватното 
решаване на проблемите, с които Община Русе трябва да се справи.Тези предпоставки 
произтичат преди всичко от предстоящото влизане на страната ни в Европейския съюз, както 
и от националната политика в областта на регионалното развитие през плановия период.  
 
Визия за развитие на общината 
 
Русe - съвременна европейскa община с модернизирана инфраструктура, благоустроена 
жизнена и околна среда, привлекателно и сигурно място  за живот, инвестиции и бизнес, 
с развити междурегионални и международни партньорски връзки, качествена и достъпна 
образователна система, съхранена природа, културно и архитектурно наследство.  
  
Главна стратегическа цел 
 
Основната стратегическа цел за развитие на Oбщина Русе е: Постигане на устойчив 
икономически растеж, осигуряване на високо качество на живот и  съхраняване и 
развитие на природната и селищна среда.  
 
Основни приоритети и цели: 
 

Развитие на ефективна инфраструктура и благоустроена жизнена и 
околна среда, привлекателни  за живеене, инвестиции и бизнес в Община 

Русе 

Цел 1 
Развитие и модернизация на основната общинска 

инфраструктура и транспортното обслужване на пътници и 
товари. 

ПРИОРИТЕТ 1 
 

Цел 2 Подобряване и развитие на общинската ВиК мрежа 
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Цел 3 
Изграждане и благоустрояване на селищната среда и развитие 

на общинска жилищна политика в съответствие с 
потребностите на населението 

Цел 4 
 

Осигуряване на здравословна екологична среда и съвременно 
управление на отпадъците на територията на Община Русе 

Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика чрез 
провеждане на проактивна стопанска политика 

Цел 1 Привличане, задържане и разширяване на високотехнологични 
инвестиции в местната индустрия 

Цел 2 Създаване на благоприятна бизнес среда и насърчаване 
развитието на стратегическите услуги, базирани на знанието 

Цел 3 
 
 

Промоциране и маркетиране на възможностите на местната 
икономика 

 
 

ПРИОРИТЕТ 2 
 

Цел 4 Насърчаване на развитието на МСП 

Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда 

Цел 1 Осигуряване на условия за модерно и качествено образование 
за всички. 

Цел 2 Интегрирано развитие на пазара на труда 
ПРИОРИТЕТ 3 

 

Цел 3 Подобряване на здравните услуги и развитие на социалното 
подпомагане 

Развитие на културата, спорта и туризма в Община Русе като източници 
на икономически и социални ползи 

Цел 1 Ефективно използване на всички дадености на Oбщина Русе за 
развитие на конферентен и круизен туризъм 

Цел 2 
Опазване на културното и историческо наследство и 

интегриране на местния културен продукт в туристическата 
дейност 

Цел 3 Осигуряване на по-добро качество на културната среда 

ПРИОРИТЕТ 4 
 

Цел 4 Осигуряване на качествени условия за спорт и отдих за 
жителите и гостите на общината 

Повишаване на институционалния капацитет за управление и развитие на 
Община Русе 

Цел 1 Повишаване на качеството на услугите, предоставяни от 
общинската администрация 

Цел 2 Изграждане на местни партньорства с неправителствения 
сектор за ефективно усвояване на европейски и други фондове 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 5 
(хоризонтален 
приоритет) 

 Цел 3 Усъвършeнстване капацитета  на общинската администрация 
за работа в ЕС 

Развитие на международното и трансграничното сътрудничество 

Цел 1 Насърчаване на трансграничните инициативи 

 
 

ПРИОРИТЕТ 6 
(хоризонтален 
приоритет) 

 
Цел 2 Установяване и поддържане на международни партньорства 

Повишаване сигурността в Oбщина Русе и гарантиране безопасността от 
престъпни посегателства срещу личността и собствеността в 

съответствие с нормите на ЕС 
 
 

ПРИОРИТЕТ 7 
 Цел 1 Създаване на условия за повишаване  на обществения ред и 

сигурност в Община Русе 
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Приоритетите и целите за развитието на Община Русе, формулирани в този план:  

1. Отразяват напълно и конкретизират условията в общината, приоритетите и целите, 
заложени в Областната стратегия на Област Русе 2005-2015 год, Националната 
стратегия за регионално развитие 2005-2015 год, и Плана за развитите на Северен 
централен район зо планиране 2007-2013 год.  

2. Отговарят  на приоритетите и целите на кохезионната политика на ЕС за 2007-2013 
год, насочени към изграждане на динамична и конкурентна европейска икономика, 
базирана на знанието и създаваща качествени работни места.    

3. Съответстват на принципите на устойчивото развитие, които обвързват 
икономическия растеж с опазването на околната среда и човешкото здраве, както и с 
отговорното използване на природните, социалните и културно-историческите 
ресурси.  

4. Създават програмната основа за доразвиване на транспортната инфраструктура, за 
развитие на човешките ресурси, за подобряване на социалната и доизграждане на 
градска среда в Община Русе за да се превърне тя в още по-атрактивно, качествено и 
сигурно място за инвестиции и живот.       

5. Задават рамката на взаимодействие при изграждането на партньорски мрежи и 
интегрират развититето на общината със структурите и институциите в сферата на 
международното и транс-гранично сътрудничество. 

6. Определят укрепването на административния и институционалния капацитет на 
общинска администрация за работа в условията на ЕС като основна предпоставка за 
успешното изпълнение на плана 
 
Планът за развитите 2005-2013 год поставя пред Община Русе мащабни и 

амбициозни начинания и проекти. За тяхното осъществяване е нужно обединяване на 
усилията на всички заинтересовани от устойчивото развитите на общината страни.  
В този процес общинските структури ще играят водеща роля, а изпълнението на плана ще 
зависи основно от готовността на русенската общност да се справи с предизвикателствато 
за по- успешното утвърждаване на общината като район за икономически растеж в 
национален и европейски мащаб.  
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СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНА 
РУСЕ 

 
КРАТКА ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

 
 
 

Община Русе е разположена в Североизточна България на високия десен бряг на р. 
Дунав. Тя  граничи с общините Сливо Поле, Ветово, Иваново и Кубрат. Река Дунав свързва 
централния град на общината - Русе  с десетте дунавски страни, както и със страните по 
Рейн чрез каналните връзки на Западна и Централна Европа. 

Община Русе се намира върху твърде сложен и разнообразен терен, в обсега на 
който се различават: долината на река Русенски Лом, заливната и двете незаливни тераси 
на река Дунав, стръмен льосов склон и високите билни части на южното льосово плато. 

Географските координати на центъра на общината гр. Русе са: 25 градуса и 58 минути  
източна дължина и  43 градуса и 50 минути северна ширина. Градът е разположен на 
високия южен бряг на реката на 496 км от нейното устие в Черно море. 

Римският град Сексагинта Приста, първото селище на територията на днешния град 
Русе, е бил седалище на римския военен флот на долния Дунав. Впоследствие тази 
сериозна крепост става базов лагер за римското нашествие на север към даките по времето 
на император Веспасиан и Траян. Сексагинта Приста загива в бурите и пожарите на 
варварските нашествия от север през VІІ век. 

По време на Първата българска държава на 30 км. южно от старата римска крепост 
възниква средновековният град Червен, а край самата Приста се появило селището Руси. 
Живот на това селище през ІХ век дали руски заселници от войската на киевския княз 
Светослав.  

Характерен белег на град Русе е подреждането по протежение на някои главни улици 
на система от различни по големина и форма /обикновено неправилна/  площадни 
пространства, към които водят множество радиално разположени второстепенни улици. 
Развитието на тези пространства придава индивидуалност на цялостната градоустройствена 
структура, създава интересни ансамбли с неповторим архитектурен стил и богатство на 
уличните силуети. Благоустрояването на града бележи възход още по времето на Мидхат 
паша. През 1903 год. започва изграждането на голямата градска градина, през 1905 година, 
във връзка с честването на 25-ата годишнина от Освобождението на България от турско 
робство в центъра на градината е издигнат прочутият Паметник на Свободата от 
италианския скулптор и архитект Арнолдо Цоки.  

Водният ресурс на Община Русе се базира най- вече на водите на река Дунав. 
Стопанското ползване на р. Русенски Лом е ограничено поради битовото и промишлено 
замърсяване и каньоновиднотото й поречие. В чакълесто-песъчливите отложения в терасата 
на река Дунав са акумулирани подземни води, които са в пряка хидравлична връзка с водите 
на реката. Голямата част от територията на града се характеризира с много дълбоко 
залягане на нивото на подпочвените води, на дълбочини 20 – 25 метра. По тази причина те 
не могат да оказват практически каквото и да било влияние на строителството и 
експлоатацията на сгради и съоръжения в т.ч. и на канализационните мрежи. В участъците с 
високо водно ниво трябва да се прилагат хидроизолационни мероприятия за всеки конкретен 
случай. 

Почвите в района на Община Русе са от клас черноземи /2 типа – карбонатни 
черноземи слабомощни и излужени черноземи/ и от клас наносни /тип алувиални/. 
Благоприятните водни, въздушни и топлинни свойства правят алувиално-ливадните почви 
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едни от най-предпочитаните за земеделие. Те са подходящи за почти всички земеделски 
култури. 

Основен природен ресурс за поддържане на биоразнообразието в региона на Русе е 
река Дунав. Типовете природни екосистеми са изключително разнообразни. От 1950 г. на 
река Дунав и неговите притоци са построени стотици изкуствени басейни, с цел регулиране 
на наводненията, добиване на електроенергия, корабоплаване, напояване, използване на 
вода за битови и промишлени нужди. Резултатът от това е значително намаляване на 
заливните площи и съответно загуба на биоразнообразие.  

Защитени територии според Закона за защитените територии или Закона за защита 
на природата на територията на Община Русе не са обявявани. 

Районът на Община Русе е беден на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат 
само находищата на строителни и мляни варовици (на териториите на с. Басарбово и с. 
Тетово) и на инертни материали от р. Дунав. 
Населени места 

Селищната мрежа на общината включва 13 населени места – 1 град и 12 села. 
Средната й гъстота от 2,77 селища на 100 кв. км. е почти два пъти по-ниска от средната 
гъстота за страната (4,80). Въпреки ниската гъстота на мрежата, средното разстояние между 
населените места е сравнително малко - 4,44 км., като варира в широк диапазон – от 1,00 до 
8,00 км. 

 
Население*** Населени места Кате-

гория 
Администра-
тивен статут 

Територия в 
дка 2001 2003 

 
2004 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩИНА  1 - *480 144 180344 177752 176856 
гр. Русе 1 Общ+обл.цр 66 218 161260 158875 158201 

СЕЛА 413 926 19084 18877 18655 
с. Басарбово 5 Кметство 26 154 1459 1431 1403 
с. Д. Абланово 7 Намест/ство 18 747 273 270 262 
с. Мартен 4 Кметство 32 311 4 040 3980 3956 
с. Николово 5 Кметство 58 285 3 293 3182 3150 
с. Ново село 5  Кметство 48 501 1 294 1259 1244 
с. Просена 6 Кметство 19 824 756 702 698 
с. Сандрово 5 Кметство 27 757 1 472 1409 1391 
с. Семерджиево 5 Кметство 28 755 1 266 1220 1215 
с. Тетово 5 Кметство 74 129 2 454 2519 2500 
с. Хотанца 7 Кметство 15 388 698 772 761 
с. Червена вода 5 Кметство 57 139 1 714 1769 1715 
с. Ястребово 7 Кметство 6 936 365 364 360 

 
* По НСИ 469 194, а в областната стратегия 469 170 
** Без Тетово 
***По данни на НСИ 

По административен статут населените места се разпределят на 1 общински център, 
той е и областен център, 11 села са със статут на кметства и 1 село със статут на 
наместничество. 

Според категориите по Закона за административно-териториалното устройство на 
Република България, населените места на общината се групират по следния начин: гр. Русе 
- 1 категория. Село Мартен - 4; селата Басарбово, Николово, Ново село, Сандрово, 
Семерджиево, Тетово и Червена вода - 5, село Просена – 6 и селата Долно Абланово, 
Хотанца и Ястребово – 7 категория. 

Град Русе е в групата на големите градове (100 – 200 000 ж), малките села са 4, 
средните 5 и големите 3 -  Мартен, Николово и Тетово. 
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АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В 
ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНАТА 

 
Задачата на анализа е да се изследва състоянието и тенденциите в развитието на 

общинската икономика от гледна точка на нейната конкурентоспособност, като на тази база 
се извлекат основните изводи и се формулират препоръки, които да послужат за очертаване 
на стратегическата рамка за подкрепа и насърчаване на икономическото развитие на 
Община Русе за периода 2005 – 2013 г. Разгледани са основните икономически показатели в 
динамика, анализирани са структуроопределящите отрасли, водещите фирми, настоящата 
бизнес-среда, способността на съществуващите бизнес-структури да обновяват продуктите и 
технологиите си, да увеличават експорта и да се адаптират успешно към европейските 
изисквания. Направена е оценка на неусвоения потенциал на Община Русе и възможността 
за привличане на инвестиции за създаване на нови, по-високотехнологични производства, 
неразвити досега в общината.  

Брутен вътрешен продукт 
 

В рамките на една национална (регионална) икономика, икономическият растеж се 
асоциира обикновено с произведения Брутен Вътрешен Продукт (БВП). Дисагрегирането на 
този показател на регионално ниво логично служи за индикация на регионалното и местно 
икономическо развитие. Стойностите на БВП за Област Русе показват в концентриран вид 
какво е произведено и потребено в рамките на регионалната икономика1.  
 

БВП за периода 2000 – 2003 г. 
 

 

Динамика на БВП на  човек от населението в лв.

1500

2000

2500

3000
3500

4000

4500

5000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
България Северен централен Русе

 
Източник на данните - НСИ 

 
 

През последните четири години относителният дял на регионалния БВП на Област 
Русе остава непроменен като съотношение с националния. Област Русе произвежда 
неотклонно 3.0 % от националния БВП. 

                                                   
1 Данните за БВП са за Област Русе поради липса на данни на ниво община, вж. Въведение 

 Райони БВП, 
хил.лв. 

БВП на човек, 
лв. 

България 26 752 833 3 274
Северен централен 
район 3 515 259 2 8822000 

РУСЕ 797 028 2 905
България 29 709 210 3 754
Северен централен 
Район 3 882 087 3 2312001 

РУСЕ 877 180 3 271
България 32 335 083 4 109
Северен централен 
район 4 222 695 3 5592002 

РУСЕ 963 850 3 632
България 34 410 244 4 398
Северен централен 
район 4 385 818 3 739

2003 

РУСЕ 1 024 888 3 902
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Динамиката, с която се развива регионалната икономика на Русе следва плътно 
динамиката на националните индикатори БВП и БДС и, макар незначително, изпреварва в 
развитието си съвкупните показатели на СЦПР. Въпреки това, дистанцията с националния 
БВП на човек от населението остава устойчива: 88-89% от средния за страната. Т.е Русе 
изостава с 11-12 % от средните за страната стойности. 
 
Динамика на основни показатели на предприятията от Община Русе за периода 

1999–2003г.2

                                                   
2 По данни на НСИ 

Брой 
единици 

Бруто 
продукция 

Нетни приходи от 
продажби Заети лица Наети лица ДМА 

Го
ди
на

 

Брой  хил.лв    хил.лв Брой  Брой хил.лв 

1999 7095 840350 1212248 45877 38412 385155

2000 7072 828853 1306190 47435 40247 458952

2001 7155 838935 1366412 46738 39311 429867

2002 7240 873422 1552904 48335 41063 488578

2003 7266 1015732 1847372 52389 44737 623354

2003/1999 102.4% 120.9% 152.4% 114.2% 116.5% 161.8%
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Брутна продукция 
 

Брутната продукцията (БП) е един от съществените икономически индикатори, които 
позволяват да се направят сравнения за посоката и силата на промените в местната 
икономика по сектори и направления. Това е един от най-важните съставни индикатори на 
изчисленията на регионалния БВП. 
 

Брутна продукция в хил. лв. по отрасли за Община Русе 

Отрасли 2001 2002 2003 
 

2003/2001 

O Б Щ О 838935 873422 1015732 
 

121.07% 

Аграрен сектор 29594 30805 26722 90.57% 

Индустрия 600484 588865 689270 
 

114.57% 

Услуги 208857 253752 299740 143.51% 
           Източник -НСИ 

Експортен потенциал на Община Русе 
Общ обем на износа (хил.лв.) 

 
Година 1999 2000 2001 2002 2003 

Област Русе 134611 168014 176424 345395 405551
Дял на областния спрямо националния експорт n.a. 1.64% 1.58% 2.91% 3.11%
Община Русе 120554 151837 170553 279486 320015
Дял  на общинския спрямо областния експорт 90% 90% 97% 81% 79%
Дял  на общинския спрямо националния експорт n.a. 1.48% 1.53% 2.36% 2.45%

           Източник-НСИ 
 
Увеличеният експорт е добър косвен показател за повишаването на 

конкурентноспособността на икономиката.  Делът на общия износ на общината в рамките на 
износа на областта варира в границите 80-90 %. за различните години, като тенденцията е 
за леко намаляване на този дял.  

Относителният дял на русенския експорт в рамките на националния нараства 
устойчиво за последните години. Това е позитивна тенденция, която след няколко години на 
догонване, през 2003 г. преминава на областно ниво границата от 3 %. Тъй като 3 % е делът 
на БВП на Русенска област в рамките на националния БВП, това показва в сравнителен план 
развитието на конкурентноспособността на региона. 

 
Дял на експорта на Община Русе от общата брутна продукция3 

 
Източник-НСИ 

Община Русе  1999 2000 2001 2002 2003 
% на експорта в общата брутна продукция 14.3% 18.3% 21.5% 32.0% 31.5% 
          

                                                   
3 Информацията се отнася само за износа на фирми с годишен оборот над 50 хил.лв., които според Закона за 
счетоводството са задължени да подават годишен счетоводен отчет. 
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Относителният дял на експорта в общата БП, както и на промишлената БП се увеличава с 
ускорени темпове за последните няколко години. Приблизително една трета от цялата БП и 
половината от промишлената БП са произведени за и реализирани експортно.  

    
Инвестиции  
 
Динамика на придобитите ДМА в Община Русе 

 

хил. лв.
1999 2000 2001 2002 2003

A Селско, ловно и горско стопанство 1485 2300 2638 4902 7860
B Рибно стопанство 1 10
C Добивна промишленост 152
D Преработваща промишленост 43426 34622 29050 31635 56427
E Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия, газообразни горива и вода 11558 5546 10110 10801 8648

F Строителсво 2283 3121 3110 4610 4604
G Търговия, ремонт и техническо обслужване на 
автомобили, мотоциклети, на лични вещи и стоки за 
домакинството 28461 12854 16501 22273 28244

H Хотели и ресторанти 1030 1497 1816 1287 1590
I Транспорт, складиране и съобщения 2814 4509 7793 7141 17363
K Операции с недвижими имоти, наемодателна 
дейност и бизнесуслуги 524 1126 3769 3731 5812

M Образование 49 88 182 229 525
N Здравеопазване и социални дейности 111 204 911 824 1667
O Други дейности, обслужващи обществото и 833 270 108 445 856

Общо 92726 66137 75989 87878 133606

A Селско, ловно и горско стопанство 1.6% 3.5% 3.5% 5.6% 5.9%
B Рибно стопанство 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C Добивна промишленост 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
D Преработваща промишленост 46.8% 52.3% 38.2% 36.0% 42.2%
E Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия, газообразни горива и вода 12.5% 8.4% 13.3% 12.3% 6.5%

F Строителсво 2.5% 4.7% 4.1% 5.2% 3.4%
G Търговия, ремонт и техническо обслужване на 
автомобили, мотоциклети, на лични вещи и стоки за 
домакинството 30.7% 19.4% 21.7% 25.3% 21.1%

H Хотели и ресторанти 1.1% 2.3% 2.4% 1.5% 1.2%
I Транспорт, складиране и съобщения 3.0% 6.8% 10.3% 8.1% 13.0%
K Операции с недвижими имоти, наемодателна 
дейност и бизнесуслуги 0.6% 1.7% 5.0% 4.2% 4.4%

M Образование 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4%
N Здравеопазване и социални дейности 0.1% 0.3% 1.2% 0.9% 1.2%
O Други дейности, обслужващи обществото и 0.9% 0.4% 0.1% 0.5% 0.6%

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ОТРАСЛИ

ПРИДОБИТИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - ОБЩИНА РУСЕ

 
Източник-НСИ 

 
Положителната динамика в развитието на инвестициите представлява реалният 

израз на доверието, което икономическите субекти имат в бъдещето на икономиката. 
Наблюдаваните показатели показват способността и степента на създаване на местни 
икономически ресурси и акумулирането на капитал. Два са икономическите показатели, 
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които се отъждествяват с инвестиционната активност на предприятията – Разходи за 
Дълготрайни материални активи (ДМА) и Придобити ДМА. 

В Община Русе се извършват между 80-85 % от всички инвестиции на Област Русе. 
Наличните данни по сектори на общинската икономка показват максимално точно основните 
тенденции и посока на интерес на стопанските субекти, опериращи в рамките на общината. 
Засилените инвестиции, особено в последните години, показват сериозен темп на 
преструктуриране и повишаване на производителността на определени сектори. 

За последните четири години (2000-2003 г.) инвестициите в ДМА са се увеличили 
двойно. Всички сектори регистрират увеличение на вложенията за последните пет години. 
При някои от тях темповете на растеж са в пъти - селското стопанство, строителството, 
транспорта и съобщенията, бизнес услугите и недвижимите имоти и др. 

Най-голям дял от инвестициите се падат на преработващата промишленост. През 
последните 5 години този дял средногодишно е варирал между 40-50 %. Концентрирането на 
инвестиционните усилия на предприемачите в тази област подсказва общата посока на 
икономическо развитие на общината. Индустриалните производства ще заемат съществен 
дял в общата брутна продукция и добавена стойност, които ще изпреварват средните за 
страната. Общият облик на общинската икономика се очертава да е все по-индустриален.  
  
 
Преки чуждестранни инвестиции 

 
 
Преки чужди инвестиции по години и отрасли 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Хиляди 
щ.д.

Хиляди 
щ.д.

Хиляди 
щ.д.

Хиляди 
щ.д.

Хиляди 
щ.д.

Хиляди 
щ.д.

Област Русе 27078.7 21958.2 36400.3 25212.0 47045.8 70403.9
Селско, ловно и горско стопанство * - - 0.9 * -
Добивна промишленост и производство? 23979.5 19685.6 33767.0 21648.7 42588.1 62726.9
Строителство * * * * * *
Търговия, ремонт и техническо обслужване на 
автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 891.4 1282.7 1130.4 2125.0 2500.0 4897.7
Хотели и ресторанти 741.4 744.4 745.0 762.5 862.2 863.5
Транспорт, складиране и съобщения 107.0 125.1 287.7 262.4 192.6 289.2
Операции с недвижимо имущество, наемодателна 
дейност и бизнес услуги 13.7 25.9 389.7 * 173.7 902.4
Други дейности, обслужващи обществото и 
личността * 83.9 55.6 323.5 * *

* конфиденциални данни

Отраслови сектори
Чуждестранни преки инвестиции към 31.12.

 
       Източник-НСИ 

Общите данни на ниво област4 за привлечените чужди инвестиции потвърждават 
тенденциите в динамиката на индустриалните инвестиции. За последните 6 години, близо 90 
% от всички чужди инвестиции привлечени на територията на областта са концентрирани в 
преработващата промишленост. По принцип чуждите инвестиции са сигнален индикатор за 
сравнителните и конкурентни предимства на една регионална икономика.  
Община Русе концентрира практически всички ПЧИ на територията на областта. 

                                                   
4 Разглеждаме данните на ниво област поради липсата на данни на ниво общини. Използването на 
областни данни е уместно поради големия дял 98-99 % на общината в рамките на областта. 
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Научно-развойна дейност и технологично обновление5 
Разходи за научно-развойна дейност и технологично обновление по отрасли хил. лв. 
  1998*  1999 2000 2001 2002 2003 
Селско стопанство 490981 513 564 725 61 707 
Преработваща промишленост 713630 908 954 920 742 1860 
       
Операции с недвижими имоти, наемодателна  
дейност и бизнес услуги 21345 43 27 37 36 28 
Образование - - - 73 54 45 
Общо 1225956 1464 1545 1755 893 2640 
* преди деноминацията       
 

Общата картина на разходите за научно-развойна дейност на предприятията в 
общината не е особена динамична. Едва през последната календарна година, за която 
имаме данни, се забелязва по-активна динамика. В преработващата промишленост се 
наблюдава най-съществено нарастване на разходите на научно развойни дейности. Въпреки 
това нивото на иновативност на продуктите, произвеждани от предприятията е крайно ниско. 
Необходимо е в най-близко бъдеще да се развиват мрежи и клъстърни образувания, 
свързани с разработка и внедряване на научни постижения. 

Основни тенденции в развитието на 500-те най-големи фирми 
 

Един от съществените индикатори на общинската икономика е състоянието и 
развитието на определен брой големи (относително големи) фирми. В настоящата 
класификация големи са тези фирми, които имат голям оборот. В нашия случай сме 
използвали 500-те най-големи фирми от гл.т. на оборота (нетните приходи от продажби). 
 

   

Нетни приходи от продажби в хил. лв.

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

1999 2000 2001 2002 2003

Нетни приходи от  продажби (първите 500 фирми) - общо по години за община Русе

Нетни приходи от  продажби на всички фирми общо по години за община Русе        Източник-НСИ 
Както се вижда от графиката, през 1999 г. нетните приходи на 500-те най-големи 

фирми в Русе възлизат на малко повече от 1 млрд. лв. (1 034 599 хил. лв.). Ускоряващият се 
темп на растеж ясно показва способността на тези предприятия да се развиват. Само за 
2003 г. растежът е 24 %. Делът на приходите на тези 500 фирми от общите приходи на 
всички над 7200 фирми в общината е около 80 %. Интересното е, че нарастването на 
приходите на 500-те фирми става с малко по-бавни темпове, отколкото при общия 
индикатор. 

 
 
                                                   
5 По данни на НСИ 

Нетни приходи от продажби (първите 500 фирми) – 
           общо  по години за Община Русе 
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Отрасловата структура на русенската икономика през 2002-2003  
 
Секторна характеристика на основни икономически показатели за 2003 г. 
 

Община Русе 
Брой 

единици 
Бруто 

продукция 
Нетни приходи 
от продажби 

Заети 
лица 

Наети 
лица ДМА 

  Брой  хил.лв    хил.лв Брой  Брой хил.лв 
Аграрен сектор 103 26722 30445 1530 1431 20476 
Индустрия 1304 689270 758681 26714 25353 396034 
Услуги 5859 299740 1058246 24145 17953 206844 
Общо 7266 1015732 1847372 52389 44737 623354 

Структура 
Аграрен сектор 1.4% 2.6% 1.6% 2.9% 3.2% 3.3% 
Индустрия 17.9% 67.9% 41.1% 51.0% 56.7% 63.5% 
Услуги 80.6% 29.5% 57.3% 46.1% 40.1% 33.2% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
          Източник-НСИ 
 

Водещ окрупнен сектор в икономиката на Община Русе през 2003 г. е индустрията с 
67.9 % от произведената продукция и 51.0 % от заетите лица. Относителният й дял нараства 
спрямо 2002 г., както данните сочат – 55.8 % от произведената продукция и 44 % от заетите. 
Тенденцията за нарастване на дела на индустрията в общото производство на стоки и 
услуги в регионалната икономика ще се запази в средносрочен план. Вероятно в 
дългосрочен план ще бъде трудно да се подържат високи темпове на растеж на 
индустриалните отрасли. Те постепенно ще отстъпват място на услугите, които особено след 
влизането на България в ЕС ще ускорят растежа си, докато се изравнят като относителни 
дялове с индустрията и дори я изпреварят. Отрасловата структура на икономиката през 
последните години постепенно се адаптира към съотношение, което ще се запази в 
средносрочен план.  
 
 
 
Отраслова структура по отношение на заетостта 
 

От гледна точка на отрасловата структура и тежестите на представените сектори, 
общинската икономика на Русе е относително диверсифицирана и балансирана. Не се 
наблюдават ярко изразени доминиращи отрасли. Един от най-силните примери, доказващи 
това твърдение е изчисляването на индекс на различие (Diversity index) Индексът на 
различието измерва различията в относителните дялове на отделния регионален индикатор 
– заетост по отрасли спрямо националното разпределение по отрасли. Индексът може да 
заема стойности от 0 до 1. При 1 имаме пълно относително покритие и прилика между 
разпределението на регионалната и националната заетост по отрасли, а при 0 – никакво. 

Целта на индекса е да измери доколко е балансирано разпределението на работната 
сила по отрасли, за да се прецени колко е устойчива регионалната икономика на външни 
вътрешни шокове. 
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Oblast
Diversity 

index Rank Oblast
Diversity 

index Rank Oblast
Diversity 

index Rank
Сливен 0,97 1 Сливен 0,97 1 Сливен 0,96 1
Пловдив 0,96 2 Хасково 0,96 2 Хасково 0,96 2
Хасково 0,95 3 Пловдив 0,96 3 Русе 0,96 3
Русе 0,95 4 Русе 0,96 4 Пловдив 0,95 4
Монтана 0,95 5 Монтана 0,94 5 Бургас 0,94 5
Пазарджик 0,94 6 Бургас 0,94 6 Плевен 0,94 6
Бургас 0,94 7 Пазарджик 0,93 7 Пазарджик 0,93 7
Плевен 0,93 8 Плевен 0,92 8 Монтана 0,93 8
Шумен 0,92 9 В , Търново 0,92 9 В , Търново 0,93 9
В , Търново 0,92 10 Шумен 0,91 10 Смолян 0,93 10
Търговище 0,90 11 Смолян 0,91 11 Шумен 0,90 11
Ямбол 0,89 12 Варна 0,89 12 Видин 0,89 12
Смолян 0,89 13 Видин 0,88 13 Кърджали 0,89 13
Разград 0,88 14 Разград 0,88 14 Варна 0,88 14
Кърджали 0,88 15 Кърджали 0,87 15 Добрич 0,87 15
Варна 0,87 16 Ямбол 0,87 16 Ловеч 0,86 16
Ловеч 0,87 17 Търговище 0,87 17 Търговище 0,86 17
Добрич 0,87 18 Добрич 0,86 18 Разград 0,86 18
Видин 0,87 19 Ловеч 0,86 19 Ямбол 0,86 19
Перник 0,82 20 Силистра 0,85 20 Силистра 0,85 20
Габрово 0,82 21 Благоевград 0,81 21 Благоевград 0,84 21
Силистра 0,81 22 Габрово 0,80 22 Перник 0,81 22
Благоевград 0,79 23 Перник 0,78 23 София 0,80 23
София (град) 0,79 24 София 0,78 24 Габрово 0,79 24
София 0,79 25 София (град) 0,78 25 София  (град) 0,78 25
Кюстендил 0,73 26 Стара  Загора 0,72 26 Стара  Загора 0,74 26
Стара  Загора 0,71 27 Враца 0,63 27 Враца 0,63 27
Враца 0,66 28 Кюстендил 0,61 28 Кюстендил 0,62 28

2002 2001 2000

 
          Източник БНБ 

Област Русе заедно с Пловдив и Хасково имат едни от най-високите прилики с 
националното разпределение на заетостта по отрасли. Това е факт, който показва известна 
степен на стабилност на регионалната икономика, но не бива да се абсолютизира, а да се 
отчита заедно с другите индекси, отразяващи дълбочината на регионалните различия. Всеки 
регион има специфично съсредоточаване на отрасли от икономиката, като някои от тях са 
силно географски определени от наличните ресурси.  
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Отраслова структура на индустриалния сектор на Община Русе през 2003 
Община Русе Брой 

единици 
Бруто 

продукция 
Нетни 

приходи от 
продажби 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

ДМА 

  брой  хил.лв    хил.лв брой  Брой хил.лв 
Добив, без добива на енергийни суровини 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 
изделия 165 53480 88607 2477 2334 36671 

Производство на текстил и изделия от текстил, производство 
на облекло 263 96494 97210 8181 7914 38971 

Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях 9 n.a. 3739 385 367 3339 
Производство на дървен материал и изделия от него, без 
мебели 20 2338 3176 148 134 1627 

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от 
хартия и картон; издателска и полиграфична дейност 55 14810 18645 608 558 4736 

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено 
гориво 7 n.a. n.a. 432 423 22533 

Производство на химични вещества, продукти и влакна 27 85822 87197 1550 1516 40244 
Производство на изделия от каучук и пластмаси 48 16459 17060 682 633  
Производство на продукти от други неметални минерални 
сурови 20 13083 16351 465 443 8681 

Металургия и производство на метални изделия, без 
производство на машини и оборудване 125 35866 38227 1284 1154 18087 

Производство на машини и оборудване 101 31087 32747 1435 1311 30534 
Производство на електро-, оптично и друго оборудване 76 19007 19231 1148 1066 7672 
Производство на превозни средства 16 n.a. 81498 1649 1624 n.a. 
Преработваща промишленост, некласифицирана другаде 94 34435 36800 1651 1553 9713 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия 6 57610 58480 1331 1320 74771 

Строителство 269 71127 73843 3016 2723 20240 
 Общо: 1304 689270 758681 26714 25353 396034 

Структура 
Добив, без добива на енергийни суровини 0.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 
изделия 12.7% 7.8% 11.7% 9.3% 9.2% 9.3% 

Производство на текстил и изделия от текстил, производство 
на облекло 20.2% 14.0% 12.8% 30.6% 31.2% 9.8% 

Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях 0.7% n.a. 0.5% 1.4% 1.4% 0.8% 
Производство на дървен материал и изделия от него, без 
мебели 1.5% 0.3% 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от 
хартия и картон; издателска и полиграфична дейност 4.2% 2.1% 2.5% 2.3% 2.2% 1.2% 

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено 
гориво 0.5% n.a. n.a. 1.6% 1.7% 5.7% 

Производство на химични вещества, продукти и влакна 2.1% 12.5% 11.5% 5.8% 6.0% 10.2% 
Производство на изделия от каучук и пластмаси 3.7% 2.4% 2.2% 2.6% 2.5% -- 
Производство на продукти от други неметални минерални 
сурови 1.5% 1.9% 2.2% 1.7% 1.7% 2.2% 

Металургия и производство на метални изделия, без 
производство на машини и оборудване 9.6% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.6% 

Производство на машини и оборудване 7.7% 4.5% 4.3% 5.4% 5.2% 7.7% 
Производство на електро-, оптично и друго оборудване 5.8% 2.8% 2.5% 4.3% 4.2% 1.9% 
Производство на превозни средства 1.2%  10.7% 6.2% 6.4%  
Преработваща промишленост, некласифицирана другаде 7.2% 5.0% 4.9% 6.2% 6.1% 2.5% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия 0.5% 8.4% 7.7% 5.0% 5.2% 18.9% 

Строителство 20.6% 10.3% 9.7% 11.3% 10.7% 5.1% 
ОБЩО 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Анализ на водещите индустриални сектори 
 

Икономиката на Община Русе е относително диверсифицирана и добре балансирана, 
с липса на доминиращи индустриални отрасли. Все пак като водещи могат да се очертаят 
следните индустриални отрасли: 
 

• Металургия, машиностроене и металообработване 
• Производство нa химични вещества, химични продукти и химични влакна 
• Производство нa текстил, облекло и други шивашки изделия 
• Производство нa xpaнителни продукти, нaпитки и тютюнeви изделия 
• Строителство 

 
 
 
Металургия, машиностроене и металообработване 
 

Този отрасъл, традиционен за Русе и характерен с разнообразна вътрешноотраслова 
структура, все по-успешно преодолява силния спад през първите години на прехода и за 
периода 2001 – 2003 г. регистрира стабилен растеж на приходите от продажби. Основните 
изделия, произвеждани в сектора, са ножични кари, хидравлично оборудване, 
селскостопански машини, възли и детайли за тях, стоманени и алуминиеви тръби и 
съединения, гвоздеи и др.  Дейност реализират множество големи, средни, по-малки фирми, 
сред които Жити, Спарки, Тих труд, Лифтън, Прециз Интер, АВКО, Интертрейд, ЗИТА, Тежко 
машиностроене-97, Техноваксистем, Експрес-сервиз, СЕТ АД, МТБ – Дуковски, ЗММ-Стефан 
Караджа, ТИСЕМ, Универсал и др. На територията на бившия Комбинат за тежко 
машиностроене заработиха „Ковашко-пресов завод” и най-големият завод в Централна и 
Източна Европа за алуминиеви тръби и детайли  „Прециз Интер Алуминиум”.  
 

      Източник-НСИ 
Отрасълът е вече изцяло преструктуриран и успешно реализира износ предимно към 

страните от Европейския съюз, Балканите и Близкия изток, но производителността, особено 
на по-малките фирми, е все още сравнително ниска.  
В сектора текат бурни процеси на технологично обновление, което ясно се вижда от 
повишилите се двойно инвестиции през разглеждания период.  

Металургия и производство на метални изделия, пр-во на машини и оборудване 
Брой 

единици 
Бруто 

продукция 
Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Средна 
годишна 
заплата 

ДМА 

Го
ди
на

 

Брой  хил.лв    хил.лв брой  брой лв. хил.лв 
2001   208 60555 64203 2729 2475 2800.5 24162 
2002 227 65325 69185 2853 2607 2930 28215 
2003 226 66953 70974 2719 2465 3004.5 48621 

2003/2001 108.65% 110.57% 110.54% 99.63% 99.60% 107.28% 201.23% 
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Производство на транспортни средства  

Значимостта на отрасъла “Производство нa транспортни средства”6 се дължи не само 
на големия обем продукция, който произвежда  - 81 млн. лв. приходи за 2003 г., но и на 
факта, че там се отчита дейността на Русенската корабостроителница – най-голямото 
предприятие на територията на Община Русе. За 2003 год. средната годишна работна 
заплата в тази дейност е чувствително над средната работна заплата за страната – с 35%. 
 

Брой 
единици 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Средна 
годишна 
заплата 

ДМА 

Го
ди
на

 

Брой хил.лв Брой  Брой лв. хил.лв 
1999 12 n.a 1881 1871 3529 13376 
2000 14 n.a. 1873 1857 4201 20139 
2001 11 60540 1746 1739 3615 19349 
2002 12 83220 1660 1646 4049 n.a. 
2003 16 81498 1649 1624 4138 n.a. 

          Източник-НСИ 

Производство нa химични вещества, химични продукти и влакна 
 

Община Русе е националният  лидер в производството на моторни и индустриални 
масла, бои, лакове и компоненти за тяхното производство и изолационни материали. 
Водещи фирми са “Приста ойл”, “Оргахим”, “Мегахим” “Фибран-България”,  “Лубрика” и др. 

През последните 5 години отрасълът почувства осезателно процесите на 
преструктуриране и приватизация на производствата. За разглежданите 5 години номинално 
отрасълът регистрира спад в брутната си продукция, но кривата е обърната и от 2001 г. 
ежегодно се реализира растеж с около 10 % на година. Вероятно данните за 2004 г. ще 
покажат “изплуване” на стойностите над първоначалните за периода. Прави впечатление 
енергичния темп на нарастване на инвестициите, особено през 2003 г. Това е капиталоемък 
отрасъл и динамиката на производството силно се корелира с темпа на инвестициите. 
Международният конкурентен натиск също изисква сериозно повишаване на 
производителността.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 В този отрасъл се отчита дейността и на структуроопределящи предприятия в областта на ремонта на 
транспортни средства. 
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           Източник-НСИ 
 

Традициите в производството на химични продукти и изолационни материали, както и 
наличието на подготвени кадри, са главната причина в този бранш да се влагат нови 
инвестиции: нови мощности изграждат Мегахим, Екон 91, Фибран-България, Полисан. 
Отрасълът е силно експортно-ориентиран, производството на голяма част от фирмите вече 
почти изцяло отговаря на европейските норми и съществува добър потенциал за развитие и 
разкриване на нови работни места.  

Нарастването на инвестициите с 53 %, и то само за последната година, означава, че 
можем да очакваме в средносрочен план ускорение на темпа на нарастване на брутната 
продукция. Средната годишна работна заплата в този отрасъл е чувствително над общата 
средна заплата за страната. 
 

       Източник-НСИ 
 

Важно е да се отбележи, че нарастването на инвестициите и БП става при 
едновременно намаляване на заетите в сектора. Почти двойното намаление на заетите 
вероятно ще остане стабилно като постигнато ниво в средносрочен период. Оттук нататък 
растежът ще зависи от капитализирането на наличния човешки ресурс с достатъчно 
физически капитал. 

Едно от съществените предизвикателства пред отрасъла е постигането на различни 
екологични норми, свързани с присъединяването на България към ЕС.  

 
 

Производство на химични вещества, химични продукти и химични  влакна 
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Брой  хил.лв.    хил.лв. Брой  Брой лв. хил.лв 
1999 22 96047 110432 2818 2797 3316 26228 
2000 24 81379 82502 2387 2361 3497 23326 
2001 28 67844 71450 1909 1876 3586 24087 
2002 26 79524 86463 1548 1514 4008 24468 
2003 27 85822 87197 1550 1516 4193 40244 

2003/1999 122.7% 89.4% 79.0% 55.0% 54.2% 126.48% 153.4% 

Година Бруто продукция в 
хил.лв на един зает 

1999 34.08 

2000 34.09 

2001 35.54 

2002 51.37 

2003 55.37 

ПРОИЗВОДСТВО HA ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, 
ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ХИМИЧНИ ВЛАКНА  , 
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Производство нa текстил, облекло и други шивашки изделия 
 

Текстилната, трикотажна и конфекционна промишленост традиционно е един от 
основните и най-значими сектори за индустриалното развитие на Русе.  С около 12.8 % дял 
от общите приходи от продажби в индустриалния сектор, отрасълът ангажира 30.6 % от 
всички заети в индустрията (по данни от 2003г.). 

В бранша работят множество големи, средни и малки фирми, от които около 130 с 
персонал над 11 души. Те осигуряват над 90% от произвежданата продукция. Водещи фирми 
в отрасъла са ПЧКФ „Арда”, ТПК „Съгласие”, Аристон, ИРИС, които са с персонал над 250 
души, както и още 16 средни конфекционни и текстилни компании с персонал от 100 до 250. 
В тази група са  Маркам, Магик, Модмари, БТБ, Карото, ЮТА, Дунавска коприна, Феникс 94, 
Фазан и др.  

Характерно за конфекционния бранш на Русе е, че основен пазар на продукцията на 
отрасъла (основно ишлеме) е Европейският съюз - предимно клиенти от Германия, Франция 
и Италия. По данни на Асоциацията на износителите на облекла, русенските конфекционни 
фирми осигуряват около 10% от българския износ на облекла за тези страни. Освен 
големите и средни фирми с конфекционна дейност са ангажирани и множество малки и 
микро-фирми, голяма част от които са със сериозен потенциал за развитие в производството 
преди всичко на единични (бутикови) облекла – продукция, която има място на европейския 
пазар. С изграждането на материалната база на българо-израелската фирма „Делта-сокс”, 
успешното развитие на Фазан и другите по-малки производители на чорапи, Русе се утвърди 
като основен производител на чорапени изделия в България.  
 

Производство на текстил, облекло и други шивашки изделия 
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Брой хил.лв хил.лв Брой Брой лв. хил.лв 
1999 190 40569 43971 5453 5262 - 18002 
2000 190 57791 58903 5651 5472 - 21134 
2001 240 68300 68957 6419 6191 1790 28056 
2002 252 83287 83525 7299 7068 1889 33991 
2003 263 96494 97210 8181 7914 1971 38971 

2003/1999 138.4% 237.9% 221.1% 150.0% 150.4% 110.11%7 216.5% 
          Източник-НСИ 

Текстилната и конфекционна промишленост на Русе бележи траен растеж, което е от 
особено значение за социално-икономическото развитие на града, предвид факта, че 
отрасълът осигурява най-висока заетост след сектор търговия. За последните 5 години БП 
на отрасъла е нараснала с 138 %, а общия брой на заетите там - с 50 %. Това е и отрасълът, 
който отбелязва най-голям растеж на инвестициите за споменатия период – с 116.5 %. 

Това е и отрасълът с най-голям дял на експорта в рамките на произведената брутна 
продукция. Около две трети от всичко произведено се изнася.  
Основен проблем на отрасъла е ниската производителност на труда и сравнително ниската 
средна работна заплата, която по данни от НСИ за 2003 год е с 36% под средната за 
страната. Това  поражда текучество и недостиг на работна ръка.  
 
 

                                                   
7 Темповете на средната годишна заплата са изчислени за периода 2003/2001 година. 
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ПРОИЗВОДСТВО HA ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И ДРУГИ 
ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ
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Както се вижда от таблицата, произведената продукция на един зает е нараснала 

символично за последните 4 години, т.е. растежът на продукцията е плод на увеличения 
брой заети, а не на ускорен растеж на производителността.  

Състоянието на човешкия капитал, казано най-общо, е един от най-сериозните 
проблеми на отрасъла. Тъй като основният компонент на себестойността на продукцията е 
труда, единственият шок8, който може да причини сериозни промени в отрасъла, е 
евентуалното силно повишаване на средните работни заплати в България, особено след 
присъединяването към ЕС.  По отношение на самото присъединяване фирмите не очакват 
съществени изменения в нормативната база и изненадващи разходи за покриване на 
евростандарти. Румънският пазар представлява интерес само за тези, които имат 
намерение да изграждат собствена марка. Бизнес средата, общинската техническа и бизнес-
инфраструктура не влияят пряко и непосредствено на конкурентоспособността на отрасъла.  

Стратегиите за оцеляване и растеж на фирмите, които имат капацитет и способност 
да останат по-дълго са следните – 1) повишаване на производителността на труда чрез 
организация и нови технологично машини, 2)универсализиране на способностите за 
производство на къси и разнообразни серии облекла и 3) изграждане на собствена 
продукция и марка.  

Това налага да се реализират повече иновационни проекти и да се постигне по-добро 
балансиране между потребностите на работна сила и възможностите на региона да ги 
обезпечи. 
 

Производство нa xpaнителни продукти, нaпитки и тютюнeви изделия 
 

Хранително-вкусовата промишленост (ХВП) на Русе включва дейности, свързани с 
производство и преработка на месо и риба, преработка и консервиране на плодове и 
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, кафе, чай, готови храни, тестени изделия, напитки. 

Тези дейности през 2003 г. са били предмет на 165 фирми (при 192 през 1999 г.), от 
които около 40 са с персонал над 11 души, а останалите са микрофирми. Най-голям брой 
фирми с персонал над 11 души реализират дейност в подотрасъл производство на хляб и 
хлебни изделия.  

                                                   
8 Термина “шок” използваме в неговия статистически и иконометричен смисъл – всеки фактор, който 
импулсивно може да влияе на дадена променлива и да предизвика определено нейно поведение. 

Година Бруто продукция в   
хил.лв. на един зает 

1999 7.44 

2000 10.23 

2001 10.64 

2002 11.41 

2003 11.79 
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Хранително-вкусовата промишленост е един от секторите в общината, който 
регистрира устойчив темп на изоставане. Като цяло преструктурирането и приватизацията 
на големите предприятия в отрасъла беше неуспешна – след загубата на традиционните 
пазари много от тези компании свиха обема на продажбите си до минимум. За последните 5 
години бруто-продукцията в отрасъла е намаляла с почти 50 %. Основни причини за спада 
са ограничаването на дейността и закриването на някои предприятия, които реализираха 
съществен дял в този сектор. За последните 5 години секторът е намалявал по отношение 
на БП средно с 9-10 % на година. Въпреки тези негативни данни за 2003 г. общият брой на 
заетите там се е увеличил с 3.6 %. Средната годишна работна заплата в тази дейност е под 
средната заплата за страната.  

Това означава, при общ преглед на данните, че отрасълът ще продължава да има все 
по-малка ефективност, а произведената продукция на един зает ще намалява.  
 
 
 

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 
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Брой  хил.лв    хил.лв Брой  Брой лв. хил.лв 
1999 192 94927 95397 3051 2784 2468 34461 
2000 193 125811 129961 3026 2861 3333 40321 
2001 166 85904 110639 2450 2295 2449 38538 
2002 159 63620 91752 2389 2265 2467 36914 
2003 165 53480 88607 2477 2334 2466 36671 

2003/1999 85.9% 56.3% 92.9% 81.2% 83.8% 99.92% 106.4% 
           Източник-НСИ 

Липсата на растеж в инвестициите в сектора подсказва, че това състояние вероятно 
ще се запази в средносрочен период. Очевидно конкурентоспособността на пазарните 
субекти не издържа на конкурентния натиск на производители от други региони. Специфично 
за сектора е, че в голямата си част производствените фирми предлагат завършен продукт на 
крайни потребители.  

След 2007 г., когато се очаква българският пазар да бъде част от единния вътрешен 
пазар на ЕС, производителите в този сектор очакват серия от предизвикателства. 
Засилената конкуренция на стоки от ЕС в България ще се увеличи. Въвеждането до 2007 г. 
на европейските стандарти, както и серия други задължения, произтичащи от поетите от 
България договорености в преговорния процес, ще натоварят финансово фирмите.  

Развитието на общински отрасли като селското стопанство могат да окажат 
съществено положително въздействие върху ХВП. От своя страна евентуален подем в 
хранително-вкусовия бранш може да бъде добра предпоставка за динамичното и успешно 
развитие на отрасли като туризъм, хотелиерство и търговия.  
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Строителство 
 

Строителството е един от отраслите, чиято динамика е своеобразен барометър на 
общото икономическо развитие на даден регион. От данните в таблицата се забелязват 
няколко съществени тенденции в сектора: 
 

o Увеличава се бруто-продукцията на отрасъла, като само за 2003 г. е реализиран 
растеж от 29 %, който компенсира спада от последните години и излиза над 
първоначалните стойности от 1999 г. Вероятно този темп устойчиво ще се задържи в 
средносрочен период.  

o Динамиката на пазара на недвижими имоти, растящите цени, ипотечното кредитиране 
на граждани и повишеното търсене на жилищни площи създава силни пазарни 
стимули в сектора. Това задвижва активността и постепенно се увеличават както 
инвестициите, така и реализираният краен продукт. 

Важно е да се отбележи, че всички изброени процеси протичат при намаляване на 
броя на заетите. Това означава повишаваща се производителност и увеличена 
конкурентоспособност. Средната годишна работна заплата в този отрасъл е под средната 
заплата за страната, но показва тенденции към бързо нарастване. 
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Брой  хил.лв.    Хил.лв. Брой  Брой лв. хил.лв 
1999 289 62710 61789 3674 3358 1869 7080 
2000 290 53260 56114 3088 2793 3037 9763 
2001 270 52011 52422 2679 2396 1898 10585 
2002 291 55533 58890 2663 2367 1999 15910 
2003 269 71127 73843 3016 2723 2375 20240 

2003/1999 93.1% 113.4% 119.5% 82.1% 81.1% 127.07% 285.9% 
           Източник-НСИ 
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Анкетираните строителни предприемачи изразиха подчертан оптимизъм за бъдещето 

на отрасъла в регионален мащаб. През последните две години активността им е нараснала 
и сега пред тях стоят сериозни цели по конкурентно догонване на строителните фирми от 
други региони на страната. Пазарните стимули за сектора идват от състоянието на пазара на 
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недвижими имоти. Цените на имотите позволяват да се инвестира в ново строителство, при 
това без да се правят компромиси с качеството. За последните 10 години 
конкурентоспособните фирми успяват да се наложат и по този начин да дадат известна 
гаранция на инвеститорите за качеството на продукта, който дават. 

По субективни оценки строителният сектор към момента (април 2005 г.) е натоварен 
на 80-90 % от капацитета си. От гл.т. на присъединяването на България към ЕС фирмите не 
очакват значими шокови разходи за покриване на различни евростандарти. Единствено в 
постигане на изискванията за безопасни условия на труд ще има необходимост от 
допълнителни инвестиции. 

Потенциалът за развитие на сектор строителство трябва да се търси в два аспекта: 
жилищно строителство и значително увеличаване на публичните инвестиции в 
инфраструктурни и културно-битови обекти във връзка с процеса на присъединяване към 
ЕС.  

Други икономически сектори със значение за регионалната икономика 
 
Селско, ловно и горско стопанство 
 

Макар и сравнително ограничен като влияние в Община Русе, секторът  е особено 
важен заради това, че произвежда суровини за развитие на хранително-вкусовата 
промишленост (ХВП), чийто евентуален подем е отлична предпоставка за динамичното и 
успешно развитие и на други сектори - туризма, хотелиерството и търговията. 
 

Селско, ловно и горско стопанство 
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Брой  хил.лв    хил.лв Брой  Брой лв. хил.лв 
2001 91 29448 29508 1076 990 2547 9617 
2002 98 30659 32971 1272 1199 2436 14690 
2003 98 26531 29959 1506 1431 2358 20167 

2003/2001 107.69 90.09 101.53 139.96 144.55 92.58% 209.70 
           Източник-НСИ 

Обемът на продукцията в отрасъла като цяло е променлива величина. В рамките на 
тези три години, спрямо които се прави сравнение,  се вижда, че значително намалява 
бруто-продукцията през 2003 г. спрямо 2002 г. Основна причина за това са много лошите 
климатични условия през стопанската 2002-2003 г. и  сравнително ниските добиви, в пъти по-
малко от средните за региона.  

Заетостта в сектора се увеличава по няколко причини:  
• разширяват се пазарите на произведената продукция; 
• максимално се оползотворява наличната обработваема земя;  
• земята е раздробена и повече хора работят в сектора, макар производителността да 

е доста ниска.  
Средната годишна работна заплата в селското стопанство остава под средната 

заплата за страната. Инвестициите са се увеличили двойно, което е формален добър знак за 
развитието на сектора, но чуждестранните инвестиции са практически нулеви. Основните 
инструменти за осигуряване на свежи пари за сектора са програма САПАРД на ЕС и 
националните програми на ДФ “Земеделие”.   
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Процесът на присъединяване на България към ЕС и поетапното прилагане на аcquis 
communautaire ще имат силно структурно влияние върху сектора. Европейските стандарти в 
селското стопанство, както и серия други задължения, произтичащи от поетите от България 
договорености в приключилия преговорен процес, ще се отразят финансово на фирмите. В 
този смисъл сериозните инвестиции ще са жизненоважни за оцеляване на компаниите. 

По отношение на човешките ресурси секторът вече започва да изпитва сериозни 
затруднения. Съвременните машини и технологично оборудване изискват все повече 
познания и опит. Въпреки съществуващите в общината Университет със специализиран 
факултет, Земеделски колеж и две училища за подготовка на специалисти в селското 
спопанство, човешкият капитал е ниско квалифициран. Причина за това са както остарелите 
учебни програми, така и отсъствието на каквато и да е връзка между обучението и 
практиката.  
 
Основни изводи  

• Отрасълът е важен източник на доходи за хората в населените места извън Русе;  

• Природно-икономическите ресурси на общината са благоприятни за развитие на 
селското стопанство, но потенциалът още не е оползотворен (особено в 
животновъдството – въпреки тенденциите за възстановяване на подсектора);   

• На практика няма поливни площи, което обрича сектора да се развива рисково и 
примитивно и в този смисъл е силно зависим от климатичните условия;  

 Ловното и горско стопанство в Община Русе не могат да бъдат определени като 
водещи подсектори. Причините са две: липсва достатъчен като обем горски фонд и няма 
пазарно развити ловни стопанства. На територията на общината функционират само две, 
към момента държавни, ловни стопанства: едно за дребен дивеч в гр. Русе и едно за едър 
дивеч в с. Хотанца.  

Търговия, ремонт нa автомобили и битова техника  
Това е секторът, който генерира най-голяма заетост в Общината. В повечето случаи 

тук са отразени всички дребни търговци, занаятчии и свободни професии. Секторът 
демонстрира впечатляващ растеж по всички показатели при относително задържане на 
постоянен брой опериращи фирми. Бруто-продукцията се е повишила с 87% за последните 
пет години, нетните продажби - с 118.5 %, а инвестициите - с 144.1%.  Секторът е привлякъл 
с устойчив и равномерен темп 3113 нови работни места за последните 5 години.  
 

Търговия, ремонт на автомобили и битова техника9 
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Брой  хил.лв    хил.лв Брой  Брой лв. хил.лв 
1999 3551 69557 396575 8299 4705 1557 40169 
2000 3555 79565 520453 9233 5696 1726 54063 
2001 3594 94084 563784 9891 6319 1599 63400 
2002 3635 112367 711306 10502 6975 1717 83600 
2003 3575 130287 866543 11412 8023 1991 98049 

2003/1999 100.7% 187.3% 218.5% 137.5% 170.5% 127.87% 244.1% 

                                                   
9 Източник-НСИ 
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Търговията е секторът, който в продължение на повече от 10 години привлича 
освободените от преструктуриращите се индустриални предприятия. Наборът от фирми е 
изключително разнообразен както като големина, така и като дейности.  В Русе средната 
годишна работна заплата в този отрасъл е чувствително под средната заплата за страната. 
По данните от НСИ за 2003 год. тя е с 35% по-ниска от националната. 

Секторът ще продължи устойчивото си развитие  в следващите години и дори в един 
по-дълъг период от 5-10 години. Един от основните пазарни фактори, от които зависи 
развитието му, е реализираният среден доход на глава от населението. Ако средните доходи 
нарастват, ще нарастват и съвкупните показатели на сектора. При непазарните фактори от 
основно значение е компетентността и прозрачността при прилагане на нормативните 
регулации от страна на общинската и държавната администрация. 

Транспорт, складиране и съобщения 
 

В тази група са включени фирми, които се различават твърде много по предмет на 
дейност. Тук влизат спедицията, товарният автомобилен транспорт, БРП, Пристанище-Русе, 
ЖП, БТК , GSM-операторите и др. Това, което ги обединява, е силната им обвързаност с 
базисната комунална и информационна инфраструктура на общината. Това е един от най-
капитализираните сектори на икономиката.  
 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И СЪОБЩЕНИЯ 
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Брой  хил.лв    Хил.лв Брой  Брой лв. хил.лв 
1999 712 57641 59836 3900 3180 - 39499 
2000 611 58039 60205 3742 3111 - 41248 
2001 579 69344 71443 3767 3145 2914 42451 
2002 535 88701 91664 3939 3353 3017 35840 
2003 522 107555 114899 4462 3670 3285 60050 

2003/1999 73.3% 186.6% 192.0% 114.4% 115.4% 112.73%10 152.0% 
           Източник-НСИ  

                                                   
10 Темповете на средната годишна заплата са изчислени за периода 2003/2001 година. 
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За последните 5 години реализираната бруто продукцията и продажбите на сектора 
почти са се  удвоили. Заетите също нарастват умерено, а инвестициите растат (с 
изключение на 2002 г.) с устойчив темп. Средната годишна работна заплата в тази дейност е 
над средната работна заплата за страната. 
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Този сектор е изключително силно зависим от градоустрйтвени, инфраструктурни и 

инвестиционни решения на общината. Освен това за динамиката му има значение етапът, до 
който е стигнало дерегулирането и преструктурирането на отрасъла. Към днешна дата 
(април 2005 г.) изцяло частна компания е само БТК, както и множеството транспортни фирми 
от сухопътния транспорт. БРП е в процес на приватизация, Пристанище Русе е в подготовка 
за концесиониране, а за БДЖ все още няма никакво решение. До момента практиката е 
показала, че съществено увеличение на инвестициите, производителността и съответно 
приходите можем да очакваме с напредването на дерегулационните процеси. В този смисъл 
очакванията са за засилена динамика на отрасъла в средносрочен период. 

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги 
 

В този раздел се включват: операции с недвижими имоти, дейности в областта на 
компютърните технологии, разработване на софтуер, поддържане и ремонт на 
канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника, поддържане и ремонт на 
канцеларска, счетоводна и електронноизчислителна техника, научно-изследователска и 
развойна дейност, юридически, счетоводни и одиторски дейности; консултации по 
управление и стопанска дейност, архитектурни и инженерни дейности и технически 
консултации, рекламна дейност, посредническа дейност по набиране, насочване и 
предоставяне на работна сила, детективска и охранителна дейност, почистване на сгради, 
промишлени инсталации и превозни средства, дейности в областта на фотографията 

За последните 5 години този сектор почти удвои показателите си. Това ясно 
подсказва динамиката и способността му да се развива. Въпреки обобщеното си 
наименование, този сектор всъщност съдържа най-голямо разнообразие от дейности, чието 
положително развитие е пряко свързано с това, че обслужва инвестиционната активност и 
развитието на фирмите, базирани в региона.  
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Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги 
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Брой  хил.лв    хил.лв Брой  Брой лв. хил.лв 
1999 776 13086 14492 1747 863 - 13758 
2000 720 17249 18092 1872 1150 - 14962 
2001 721 20036 22315 2051 1320 2014 20679 
2002 787 22107 24617 2336 1505 2012 22903 
2003 795 23358 27178 2458 1541 2202 21164 

2003/1999 102.4% 178.5% 187.5% 140.7% 178.6% 109.33%11 153.8% 
          Източник-НСИ 

Увеличението на всички показатели на сектора ясно показва, че секторът е генерирал 
растеж, приблизително съизмерим с повечето динамично развиващи се сектори на 
регионалната икономика. Твърде вероятно е растежът му да продължи в средносрочен 
период, заедно с общото развитие на икономическите показатели на региона. За 
разглеждания период средната годишна работна заплата в този сектор е под средната 
заплата за страната, но показва бърз темп на нарастване през 2003 година. 

Много важно е да се отбележи, че част от дейностите в този отрасъл имат реалната 
възможност скоро да се превърнат в стратегически услуги, т.е. дейности, които : 

• са насочени основно за износ; 
• обслужват големите регионални и световни пазари;   
• притежават голяма добавена стойност на продукта; 
• характеризират се висока квалификация на човешките ресурси.  

Практически стратегическите услуги се препокриват с понятието икономика на 
знанието.  
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11 Темповете на средната годишна заплата са изчислени за периода 2003/2001 година. 
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Туризъм 

Макар че туризмът се счита за стопански отрасъл, трябва да се отбележи, че 
всъщност това е система от дейности, насочени към обслужване на преминаващия през 
територията на дадена община пътникопоток. Туризмът се характеризира най-добре със 
степента, в която дадено място е дестинация за посещаващите го, т.е. представлява цел на 
посещението им. Заинтересованите страни и основните фактори, които определят 
развитието на туризма  в общината, са:  

• Представителите на туристическия бизнес - туроператори, хотелиери, ресторантьори, 
търговци на сувенири, превозвачески фирми и др. 

• Всички институции и организации, чиято дейност създава и обслужва атракции и 
масови прояви - фестивали, концерти, спектакли, спортни събития, изложения, 
експозиции и т.н. 

• Местните власти, които стопанисват и управляват инфраструктура за туризъм– зони 
за отдих и развлечения, пътна и улична мрежа и други транспортни съоръжения, 
обществени сгради, спортни обекти и др. 

От горепосоченото става ясно, че туризмът е една от областите, от чието ефективно 
използване Община Русе е пряко заинтересована и чието развитие  в огромна степен се 
определя от общинската политика. Тази специфика налага туризмът да бъде разгледан 
комплексно. 

 
Зони за туризъм: 

Русенски кей: той обхваща крайбрежната ивица от русенския лиман на запад до 
новоизградения зимовник за плавателни съдове на изток.  В тази зона влизат също и Музеят 
на транспорта, откритата експозиция Римска крепост “Сексагинта Приста”, Музеят на 
градския бит, къщите-музеи “Баба Тонка” и “Захари Стоянов” и площадът до Речна гара. В 
момента русенският кей е най-лошо пригодената зона за туризъм в града, както в 
транспортно отношение, така и като благоустроеност. Проблемите са: липса на модерни 
докови съоръжения за пристигащите кораби с туристи; затруднено придвижване на 
пешеходци и автобуси поради трафика по съществуващата ж.п. линия; липса на 
туристически обекти. Музеят на транспорта е практически изолиран от основния 
туристически поток, а къщата-музей “Баба Тонка” не функционира. Същевременно кеят е 
мястото, където акостират корабите с туристи и притежава огромен потенциал за развитие 
на туризма. 

Градски център: от туристическа гледна точка центърът включва обектите по улица 
“Александровска” от площад “Батенберг” през площад “Свобода” заедно с русенската опера 
и катедралата “Св.Троица” до Парка на младежта. Обектите по улица “Славянска” ( Дом 
“Елиас Канети” ) също влизат в тази зона. Понастоящем това е най-пригодената част на 
града за туризъм, защото е изцяло пешеходна зона и защото тук са концентрирани повечето 
забележителности на Русе (музеи, архитектурни паметници, театърът, операта, хотели, 
ресторанти и кафенета, магазини за сувенири). Основният проблем е, че външният вид на 
голям брой от архитектурните паметници, даващи облика на града, е в отблъскващо лошо 
състояние. Най-знаковите сгради на Русе- Доходното здание и Регионалният исторически 
музей (Дворецът на Батенберг), са все още затворени за ремонт. Уличната настилка по 
“Александровска” е в лошо състояние и е в процес  на цялостно преоформяне и 
реконструкция. 
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Местност Левента: тя обхваща зоната около Телевизионната кула и ресторант 
“Левента”. Тази зона притежава голям туристически потенциал (най-добрата панорамна 
гледка в околността, добри пътни връзки и паркинги), но понастоящем обектите в нея не се 
използват за привличане на туристи. Очаква се в най-скоро време зоната да заработи 
активно като място за туризъм, предвид осъществяването на големи частни проекти в нея.  

Западен парк “Приста” и Лесопарк “Липник”: Традиционно тези зони предлагат 
възможности за отдих и развлечения на жителите на града, но понастоящем са в лошо 
състояние и не се поддържат. Особено тежко е положението в Западен парк “Приста”, който 
практически не функционира. По крайбрежната ивица срещу остров Люляка е започнало 
изграждане на хотелски бази, но като цяло околността все още е непригодна за туризъм. 
Макар че тези зони притежават определен потенциал, най-вече за изграждане на обекти за 
спорт и отдих, все още няма ясна концепция за тяхното развитие. 

Басарбовски манастир и туристически обекти в Поломието: Макар  в по-голямата 
си част тези обекти да са извън територията на Община Русе, туристическият продукт, който 
те предлагат, е пряко свързан с този на града. Като туристически потенциал Поломието е 
най-значимата зона в околностите на Русе поради уникалността на природните дадености и 
историческите забележителности в нея. Макар засега по-ограничено, Средновековната 
крепост Червен, Скалният манастирски комплекс “Св.Архангел Михаил”, част от който е 
включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство и Басарбовският манастир 
(единственият действащ скален манастир в страната) са включени в маршрутите на 
организираните групи туристи.  До тези обекти има изграден добър пътен достъп. Те са 
пригодени за активно посещаване, но имат нужда от доизграждане на специализирана 
инфраструктура (най-вече от посетителски център) и особено от още по-активно 
рекламиране пред големи международни туроператори.     

 

Туристически ресурси в сферата на културата, изкуството и спорта. 
Традиционни календарни прояви и инициативи, свързани с тях. 

Град Русе винаги е бил един от водещите центрове на културния живот в страната. 
Оперно-филхармоничното дружество, Драматичният и Кукленият театър, художествените 
галерии и Историческият музей са утвърдени културни институти с големи традиции и 
възможности за професионална изява. Важен елемент от културния живот на града 
представляват младежките центрове, читалищата, танцовите групи, хорове и ансамбли, 
както и сдруженията, свързани с развитието на изкуствата и културата. Дейността на тези 
дружества и самодейни формации дава определни възможности за разработване на 
специализирани туристически програми. 

Русе е домакин на няколко значими фестивали и периодични културни прояви като: 
Мартенски музикални дни, Международният джаз-фестивал, фолклорният фестивал 
“Златната гъдулка”, Международният театрален фестивал и др. От туристически интерес са 
инициативите и проявите  на движение “Екоарт” в Поломието. Липсва добра материална 
база за провеждане на такива мащабни мероприятия, а наличните зали и съоръжения са 
остарели и непригодни за такива цели. Съществува изразена необходимост от 
реконструкция и изграждане на нови специализирани съоръжения, които да отговарят на 
изискванията за организиране и провеждане на масови прояви.  

Въпреки големите традиции в областта на спорта,  понастоящем в град Русе не се 
организират и провеждат значими от туристическа гледна точка спортни състезания и 
мероприятия, най-вече поради непригодността на съществуващите спортно-технически 
съоръжения. От особено важно значение за развититето на туризъм, свързан със спортни 
прояви, е доизграждането на Спортен комплекс Русе.  
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Конференции и семинари в Русе се провеждат  основно в рамките на  
съществуващата хотелска база. В резултат на проучване бе установено, че в града няма 
хотел с капацитет  за организиране на такива прояви, който да  надвишава 200 човека.                 
Завършването на ремонта на Доходното здание ще даде възможност град Русе да бъде 
домакин на по-големи конгреси, конференции и семинари, и по този начин ще стимулира 
развитието на конферентния туризъм в общината.   

 
Туристически поток 

Основният туристически поток, който преминава през територията на град Русе, идва 
от речния корабен туризъм. Годините 2003 – 2004 отбелязаха рекордно висок брой 
пристигнали туристи по тази линия. По данни от Морска администрация годишно в Русе 
спират 300 пасажерски кораба, като средният брой на  пътниците в един кораб е 120. Това 
са туристически групи от САЩ, Япония и Западна Европа, които представляват 
платежоспособно търсене. Основната дестинация за тези туристи засега е град Велико 
Търново, само малка част от тях престояват в Русе, и то за не повече от половин ден. Това 
неблагоприятно положение се дължи най-вече на силната конкуренция от съседни държави, 
поради която международните туроператори определят обикновено само един ден за 
престой на групите в България.  

Другият основен вид туристопоток са приходящите български и чуждестранни 
бизнесмени, както и всички служебно ангажирани гости на града, които пристигат във вързка 
с различни инициативи и прояви. Те посещават града регулярно през цялата година и са 
голям потенциал от платежоспособно търсене на основни и допълнителни туристически 
услуги.    

Транспортно осигуряване на туризма 
Транспортното осигуряване на туризма е голямото преимущество на Община Русе. 

Освен геостратегическото си разположение в пресечната точка на Общоевропейските 
транспортни коридори 7 (река Дунав) и  9, Русе е само на 70 км от Букурещ и голямото 
международно летище Отопени. Скорошното доизграждане на магистралата Букурещ-
Гюргево и  премахването  на граничните такси за преминаване през Дунав мост след 
присъединяването на България и Румъния в ЕС ще повлияят изключително силно на 
развитието на туризма в Русе.                                                                                              

Община Русе има добре развита пътна и улична мрежа, както и транспортна 
инфраструктура за обслужване на пътникопотока по река Дунав и по железницата, макар че 
за последните два вида транспорт са нужни значителни подобрения. От особено важно 
значение за развитието на туризма в Русе е възможно най-скорошното откриване за 
пътнически полети на летището в с.Щръклево .                                                                                               

Информационно обслужване на туризма. Реклама на местния туристически 
продукт. 

През периода 2004-2005 година в резултат от усилията на местните власти бе 
отбелязан напредък както по отношение осигуряването с табели и знаци  на туристическите 
обекти, така и по отношение рекламата на местния туристически продукт. Издадени бяха 
качествени рекламни материали, организирано бе и първото туристическо изложение в Русе. 
Осигурени са добри условия за функционирането на Туристическия информационен център. 
Нужно е обаче  усилията за рекламиране на местния туриситчески продукт да бъдат 
насочени целево към големите международни туроператори, за да бъде застъпен в по-гояма 
степен в техните маршрути.   
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Хотели и ресторанти 

Статистически данни представят само подсекторите хотели и ресторанти.              
Макар че данните за средствата за подслон и използването на легловата база са на ниво 
област, те дават ясна представа за  положението на подотрасъла  и за Община Русе, поради 
факта, че почти всички хотели се намират на територията на общината. 
  

Години 

Област Русе 
2001 2002 2003 2004 

1-во 
шестмесечие 

2005 
1. Средства за подслон - брой 15 13 13 12 2112 

в т.ч.: хотели 9 8 8 8 16 
2. Легла - брой 1215 889 909 819 1079 

в т.ч.:в хотелите 846 700 710 657 897 
3. Леглоденонощия - брой 357243 318701 308180 292056 192579 

в т.ч.: хотели 269298 255176 244409 238258 159637 
4. Реализирани нощувки - брой 86237 72407 73680 70837 44190 

В т.ч. от чужденци 19523 18573 19652 19639 11313 
От тях в хотелите - общо 74830 66962 64215 64861 42094 

В т.ч.от чужденци 19264 18305 19486 19449 11278 
5. Приходи от нощувки - хил.лв. 2101 1871 1999 2043 1601 

в т.ч.: от хотели 2037 1843 1945 2009 1581 
6.  % на използване леглоденонощия 24.1 22.7 23.9 24.3 22.9 
           Източник-НСИ 

           Източник-НСИ 
 

Обемът на продукцията се е увеличил 1.5 пъти, както и броят на заетите, а 
инвестициите – 2 пъти. Това са много добри показатели за растеж и устойчивост на сектора. 
Средната годишна работна заплата в хотелиерството и ресторантьорството обаче е 
чувствително под общата средна заплата за страната – за 2003 по данни от НСИ тя е с 50% 
по-ниска.  
 

 
                                                   
12 Увеличението в броя на хотелите и средствата за подслон се дължи на въведен нов начин за отчитане на база 
лицензирани обекти на територията на Русенска област  
13 Темповете на средната годишна заплата са изчислени за периода 2003/2001 година. 

Хотели и ресторанти 
 

Брой 
единици 

Бруто 
продукция 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Средна 
годишна 
заплата 

ДМА 

Го
ди
на

 

Брой  хил.лв    хил.лв брой  брой лв. хил.лв 
1999 501 9635 16602 1599 1082 - 5568 
2000 513 10035 18774 1909 1345 - 6805 
2001 548 13210 21673 2000 1387 1340 11061 
2002 513 13149 24236 2044 1490 1446 10591 
2003 486 14568 25397 2558 2044 1518 11240 

2003/1999 97.01 151.20 152.98 159.97 188.91 113.28%13 201.87 
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Изводи : 
• Засега Русе не изпитва негативни въздействия (затруднен уличен трафик, замърсяване 

на околната и градската среда, пренатоварени  от посетители обекти и т.н.), причинени 
от туристически дейности. Туристическата инфраструктура на общината може да поеме 
без проблеми значително по-голям  брой туристи. 

• Има съществени възможности за оптимално използване на съществуващите ресурси 
(географско разположение като пристанищен и граничен град, транспортна осигуреност, 
уникална за страната архитектурна среда, исторически забележителности, културен 
живот, човешки ресурси) най-вече за развитието на градски туризъм.  

• Липсва изградена материална база, която да отговаря на изискванията за провеждане на 
масови прояви и за развитие на конферентен туризъм.  
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ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТНИТЕ И 
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ РЕСУРСИ 

 
 
 Анализът е изготвен въз основа на данните за изпълнението на бюджета за периода 
2000-2004 година. Той се осъществява в три направления – анализ на приходите, анализ на 
разходите, анализ на капиталовия бюджет. Разделянето на дейностите на делегирани 
държавни и общински дейности става в средата на анализирания период и тъй като няма 
съпоставими данни,  ретроспективният анализ е извършен само за общия бюджет. 
Допълнително, за да се обяснят най-важните промени, свързани с основните бюджетни 
категории, е извършен по-подробен анализ в съответните групи приходи, за да се установи 
източникът на по-значителните промени при формирането на конкретни стойности през 
петгодишния период, обхванат от анализа. Въздействието на съответните фактори се 
описва, когато се анализират конкретните групи приходи. Същият подход е приложен и при 
анализа на разходите. 

Приходи в общинския бюджет  
 

Общо приходи 
 В таблицата са представени обемът и структурата на приходите за анализирания 
период от сборния бюджет на общината. Тенденциите са представени и графично. 
 
Общи приходи на Община Русе през периода 2000 – 2004 г.  

46 791 946 лв

48 067 927 лв
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Структура на приходите на Община Русе през периода 2000 – 2004 г. 
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2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

  
в лева отн. дял в лева отн. 

дял в лева отн. дял в лева отн. дял в лева отн. дял

ОБЩО ПРИХОДИ: 44 495 896 100.0% 34 945 449 100.0% 48 075 879 100.0% 48 067 927 100.0% 46 791 946 100.0%

Държ.трансфери 31 047 574 69.8% 17 126 353 49.0% 34 215 260 71.2% 26 350 296 54.8% 29 991 584 64.1%

Собствени приходи 12 016 978 27.0% 15 061 561 43.1% 14 404 067 30.0% 15 401 758 32.0% 18 729 580 40.0%

Заеми 1 426 360 3.2% 2 640 283 7.6% 1 833 640 3.8% 5 486 314 11.4% 1 005 777 2.1%

Финансиране на 
дефицита 4 984 0.0% 117 252 0.3% -2 377 088 -4.9% 829 559 1.7% -2 934 995 -6.3%

         По собствени данни на Община Русе 

 

Обем 

Наблюдава се висока променливост на приходите. Те  варират в широки граници  - от 
44 496 х.лв. през 2000 г., 34 946 х.лв. през 2001 г. и 46 792 х.лв. в края на периода. 

През 2000 г. общините бяха принудени да заложат прогнозата на данъчната служба  
на данъчните приходи при гласуване на бюджетите си. През следващата 2001 г. с § 22 от 
Закона за държавния бюджет Министерството на финансите започна да изземва 
преизпълнението и да допълва неизпълнението до размера на заложения от същото 
ведомство план за данъчните приходи. Това намали общите приходи в бюджета на Община 
Русе рязко през 2001 г. 

Структура 
В структурно отношение в общия бюджет на Община Русе държавните трансфери 

формират най-висок дял от приходите (средно над 61 %), следвани от собствените приходи 
(средно 34%). Заемите формират средногодишно 5,6% от приходите в бюджета, а 
финансирането на дефицита често има отрицателни стойности и намалява общия обем на 
приходите. Структурата на бюджета за анализирания период отразява промените в 
законодателството, свързани с общинските финанси. Най характерни за тях са силната 
централизация, хаотичност и нецеленасоченост. Те са предпоставка за големия бюджетен 
дефицит през 2000 - 2001 г. и натрупаните неразплатени разходи на Община Русе – 14 180 
х.лв. /2000 г./ и 9 291 х.лв /2001 г./. 

Стартиралата от началото на 2002 г. финансова децентрализация влияе положително 
върху приходите в бюджета на общината и се наблюдава ръст в края на анализирания 
период. Неразплатените разходи на общината в края на 2003 г. са 2 063 х.лв., включително и 
временен безлихвен заем -2 000 лв. от ЦБ, ползван през 2002 г., за който има поет 
ангажимент от МФ да бъде опростен през 2006 г. 
 
 
Държавни трансфери 
 

Графично са представени обемът и структурата на държавните трансфери на 
Община Русе. Следва да се подчертае, че общата допълваща субсидия е част на бюджета 
за държавни дейности. Тя служи за допълване на средствата от преотстъпен данък върху 
доходите на физическите лица, с които трябва да се финансират делегираните от държавата 
дейности, определени въз основа на държавни стандарти. За дейностите с местен характер 
няма разработени единни стандарти за издръжка. 
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Държавни трансфери на Община Русе през периода 2000 – 2004 г.  
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 Структура на  държавните трнсфери на Община Русе през 2000 – 2004 г.  
 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
  

в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял 

Държ.трансфери 31 047 
574 100.0% 17 126 

353 100.0% 34 215 
260 100.0% 26 350 

296 100.0% 29 991 
584 100.0% 

Обща допълваща 
субсидия 

13 856 
680 44.6% 1 486 

609 8.7% 10 151 
795 29.7% 5 542 

876 21.0% 1 640 
224 5.5% 

Обща изравнителна 
субсидия  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 50 405 0.2% 1 130 

102 3.8% 

Целеви капиталови 
субсидии 

1 980 
000 6.4% 870 000 5.1% 1 653 

823 4.8% 910 692 3.5% 411 604 1.4% 

Целеви субсидии за 
соц.помощи 

1 527 
863 4.9% 1 623 

800 9.5% 3 121 
669 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 

Възстановена 
субсидия -51 569 -0.2% -102 594 -0.6% 0 0.0% -6 945 0.0% -3 333 0.0% 

Преодстъпен данък 
по ЗОДФЛ: 

12 218 
704 39.4% 11 122 

956 64.9% 17 248 
103 50.4% 19 137 

021 72.6% 25 019 
665 83.4% 

Трансфери м/у 
бюдж. и ИБСФс/ки 

1 515 
896 4.9% 2 125 

582 12.4% 2 039 
870 6.0% 716 247 2.7% 1 793 

322 6.0% 

 
        По собствени данни на Община Русе 
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Обем 
През анализирания период се наблюдава много висока степен на променливост в 

приходите от обща допълваща субсидия, която силно влияе и върху променливостта в 
общите приходи от държавни трансфери  – 21,9 % средногодишно. Променливостта на 
общите приходи се дължи главно на стартиралата през 2001 г. здравна реформа, с която 
част от финансовите задължения на общините отпаднаха – 10 747 х.лв. за Община Русе. 

Отчита се и голяма динамика в целевата субсидия за капиталови разходи, както и 
крайно недостатъчен  размер на средствата за осигуряване на всички  потребности.  
Поставено е ограничение в разпределението на средствата между държавни и местни 
дейности. От 2003 г. отпада целевата субсидия за социални помощи. Разходите за 
подпомагане се поемат от Агенцията за социално подпомагане /държавна структура/. 
Общината не получава обща изравнителна субсидия. Отчетените средства през 2003 и 
2004г. имат целеви характер и са за осигуряване на средства за допълнително материално 
стимулиране в края на годината. Възстановени са субсидии с целеви характер, получени в 
края на годината и по тази причина са неусвоени. 

Преотстъпения данък по ЗОДФЛ бележи тенденция на увеличаване, което се дължи 
на увеличените стандарти за издръжка на дейностите с държавен характер. 

Средствата по трансферни сметки  не са планирани в началото на годината. Те са 
получени по програмите за временна заетост, от МРРБ, от ИАП и от др. проекти. Съгласно 
указанията на Министерство на финансите, тези средства се отчитат, без да са планирани 
предварително, и се изразходват целево. Получаването на тези средства след приемането 
на бюджета на общината създава проблеми с усвояването им до края на годината, свързани 
със спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки. 

Структура 
Приходите от преотстъпен данък по ЗОДФЛ заемат най-голям относителен дял в 

общия обем на държавните трансфери - 62,1% средногодишно. Общата допълваща 
субсидия формира средно 22 % от държавните трансфери за целия анализиран период , а 
останалите 16 % се падат на субсидиите за капиталови разходи и на трансферите между 
бюджетни и извънбюджетни сметки. 

Структурният анализ на държавните трансфери показва, че има значими различия в 
структурата им за целия анализиран период. 
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Собствени приходи 
 

Собствени приходи на Община Русе през 2000 – 2004 г. 

18 729 580 лв

15 401 758 лв

14 404 067 лв

15 061 561 лв

12 016 978 лв
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          По собствени данни на Община Русе 

 
 

 Структура на  собствените приходи на Община Русе през 2000 – 2004 г.  
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

  
в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял 
Собствени 
приходи 

12 016 
978100.0% 15 061 

561 100.0% 14 404 
067 100.0% 15 401 

758 100.0% 18 729 
580 100.0% 

Местни данъци 6 567 
391 54.7% 8 699 

489 57.8% 5 019 
124 34.8% 5 291 

290 34.4% 4 716 
083 25.2% 

Местни такси 
3 319 

908 27.6% 3 983 
758 26.4% 5 594 

166 38.8% 6 451 
392 41.9% 7 568 

621 40.4% 

Неданъчни 
приходи 

2 129 
679 17.7% 2 378 

314 15.8% 3 790 
777 26.3% 3 659 

076 23.8% 6 444 
876 34.4% 

        По собствени данни на Община Русе 

Обем 
Отчита се трайна тенденция на увеличаване на собствените приходи, която се дължи 

на предоставените правомощия на местната власт самостоятелно да определя  размера и 
събира приходите от местни такси и цени на услуги. Намаляват приходите от местни данъци, 
във връзка с отпадането на данък върху печалбата, данък за общините и пътния данък. 
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Структура 
Неданъчните приходи увеличават своя дял в собствените приходи заради увеличения 

брой сделки за продажба на общинско имущество. Тази тенденция е неблагоприятна и води 
до декапитализиране на общината. Във връзка с това Общинският съвет прие с Наредбата 
за съставяне, приемане и изпълнение на общинския бюджет решение приходите от 
продажба на общинско имущество да се използват само за инвестиционни разходи. 

Структурният анализ на собствените приходи показа, че има значими различия в 
приходите от местни данъци, които към края на анализирания период заемат само 25.2% от 
общия обем и в приходите от местни такси, които се увеличават и са 40.4% от общия обем 
през 2004 г. 
 
 
Местни данъци 
 
Местни данъци на Община Русе през 2000 – 2004 г.  

 

4 716 083 лв

5 291 290 лв

5 019 124 лв

8 699 489 лв

6 567 391 лв
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По собствени данни на Община Русе 

Структура на местните данъци на Община Русе през 2000 – 2004 г.  
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

  
в лева отн. дял в лева отн. дял в лева отн. дял в лева отн. дял в лева отн. дял

Местни данъци 6 567 391 100.0% 8 699 489 100.0% 5 019 124 100.0% 5 291 290 100.0% 4 716 083 100.0%
данък в/у недв.им. 797 614 12.1% 861 573 9.9% 1 194 775 23.8% 1 361 030 25.7% 1 499 632 31.8%
данъкв/у наслед. 1 264 0.0% 1 382 0.0% 11 173 0.2% 851 0.0% 2 323 0.0%
данък в/у прев.с-
ва 607 155 9.2% 606 503 7.0% 909 885 18.1% 1 334 505 25.2% 1 171 117 24.8%

д-к при придобив. 
на имущ. при 
дар.и възм. начин 

861 263 13.1% 1 042 290 12.0% 1 419 526 28.3% 1 568 963 29.7% 2 042 928 43.3%

пътен данък 0 0.0% 0 0.0% 811 581 16.2% 1 025 941 19.4%  0.0%
други данъци 168 948 2.6% 206 523 2.4% 269 799 5.4% 0 0.0% 83 0.0%
Данък в/у печалба 4 116 952 62.7% 5 922 154 68.1% 402 385 8.0% 0 0.0% 0 0.0%
Данък за 
общините 14 195 0.2% 59 064 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

         По собствени данни на Община Русе 
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Обем 
Регистрира се намаление на приходите от местни данъци в общия бюджет. 

Низходящата тенденция се дължи на законодателни промени свързани с отпадането на 
данъка върху печалбата и данъка за общините през 2002 г. и на пътния данък през 2003 г. 
Трябва да се отбележи тенденцията на увеличаване на приходите от данък върху 
недвижимите имоти и данък при придобиване на имущество по възмезден и безвъзмезден 
начин, които показват, че е налице оживление на пазара на недвижимите имоти и ново 
строителство. Увеличават се приходите от данък върху превозните средства заради 
увеличения брой на собственици на МПС и завишението на размера на данъка. 
 

Структура 
Данъкът при придобиване на имущество при дарение и възмезден  начин е основния 

източник, който съставлява средно 25.2 % от данъчните приходи, като през 2004 година 
делът им достига 43.3%. През периода 2000-2002 година Данъкът върху печалбата е 
формирал средно 65 % от данъчните приходи в общия бюджет. Данъка върху недвижимите 
имоти формира 20.6  % средногодишно от приходите. В бюджета на общината 
имуществените данъци са основните източници на данъчни приходи.  
 
 
Местни такси 

 
Местни такси на Община Русе през 2000 – 2004 г.  

7 568 621 лв

6 451 392 лв

5 594 166 лв

3 983 758 лв

3 319 908 лв
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Структура на местните такси на Община Русе през 2000 – 2004 г. 
 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
  

В лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял 

Местни такси 3 319 908 100.0% 3 983 758 100.0% 5 594 166 100.0% 6 451 392 100.0% 7 568 621 100.0% 

за ползване ДГ 492 610 14.8% 477 051 12.0% 521 677 9.3% 667 696 10.3% 842 139 11.1% 

за ползване на ДЯ 65 727 2.0% 76 849 1.9% 78 710 1.4% 94 811 1.5% 125 899 1.7% 
за ползване на лагери и 
др. по соц. отдих 18 680 0.6% 20 938 0.5% 21 492 0.4% 26 642 0.4% 26 108 0.3% 

за ползв.дом.соц.п. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 100 518 1.6% 124 684 1.6% 

за ползв.пазари 296 301 8.9% 271 104 6.8% 243 030 4.3% 287 258 4.5% 266 861 3.5% 

за ползв.п/удн.ДГ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 700 0.0% 103 0.0% 

ТБО 2 160 247 65.1% 2 863 468 71.9% 4 194 342 75.0% 4 472 096 69.3% 5 099 177 67.4% 

за ползв.общежит. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 508 0.1% 45 456 0.6% 

за добив кар.м-ли 3 049 0.1% 3 974 0.1% 6 499 0.1% 2 378 0.0% 6 415 0.1% 

за техн.услуги 58 964 1.8% 39 786 1.0% 83 582 1.5% 134 299 2.1% 284 980 3.8% 

за адм.услуги 177 401 5.3% 187 015 4.7% 371 742 6.6% 536 068 8.3% 530 590 7.0% 

за откуп.гробни м. 20 444 0.6% 23 078 0.6% 22 275 0.4% 31 198 0.5% 131 589 1.7% 

турист.такси 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 67 840 1.1% 74 498 1.0% 

други общ.т-си 26 485 0.8% 20 495 0.5% 50 817 0.9% 21 380 0.3% 10 122 0.1% 
По собствени данни на Община Русе 

Обем 
Приходите от местните такси бележат трайна тенденция на увеличение в общия 

бюджет и обемът им от 3 320 х.лв.през 2000 г. достига 7 569 х.лв. в края на 2004 г. 
Увеличението се дължи главно на увеличения размер на таксите, определен от Общинския 
съвет през 2003 и 2004 г. и повишената събираемост. Нови приходоизточници от 2003 г. са 
приходите от туристическа такса и такса за ползване на домашен социален патронаж. 

Структура 
Най-голям относителен дал заемат приходите от такса за битови отпадъци – 69,7% 

средногодишно, следвани от таксите за ползване на детски градини – 11,5% и таксите за 
административни услуги – 6,4 %. Структурният анализ на приходите от  такси показва, че 
няма значими различия в структурата им през анализирания период. 
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 Неданъчни приходи 
 

В таблица са представени обемът и структурата на неданъчните приходи за 
анализирания период в общия бюджет. 
 

 Неданъчни приходи на Община Русе през 2000 – 2004 г.  

6 444 876 лв

3 659 076 лв

3 790 777 лв

2 378 314 лв

2 129 679 лв
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Неданъчни приходи Лог. (Неданъчни приходи)       По собствени данни на Община Русе 
 

Структура на неданъчните приходи ( в лв.) 
 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
  

в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял 

Неданъчни приходи 2 129 679 100.0% 2 378 314 100.0% 3 790 777 100.0% 3 659 076 100.0% 6 444 876 100.0%
Приходи от собственост, в т.ч.: 810 651 38.1% 1 088 975 45.8% 1 058 907 27.9% 1 169 443 32.0% 2 096 333 32.5%
вноски от приходи на д.предпр. 0 0.0% 1 097 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
нетни прих.от продажба на усл. 30 445 1.4% 891 0.0% 37 757 1.0% 94 219 2.6% 171 707 2.7%
приходи от наем на имущество 627 594 29.5% 730 423 30.7% 884 625 23.3% 580 375 15.9% 1 199 231 18.6%
приходи от наем земя 22 481 1.1% 60 381 2.5% 60 079 1.6% 292 661 8.0% 464 044 7.2%
приходи от дивид. 128 717 6.0% 295 934 12.4% 75 999 2.0% 193 713 5.3% 237 792 3.7%
приходи от лихви тек.банк.сметки 1 414 0.1% 249 0.0% 447 0.0% 8 475 0.2% 23 559 0.4%

Глоби,санкции,лих.  875 754 41.1% 652 494 27.4% 995 771 26.3% 373 970 10.2% 402 421 6.2%

Др.недан.приходи 409 815 19.2% 152 170 6.4% 184 058 4.9% 471 127 12.9% 286 714 4.4%

Внесено ДДС (-) 0 0.0% 46 701 2.0% -22 844 -0.6% -9 729 -0.3% -126 590 -2.0%

От прод.общ.имущество, в т.ч.: 33 359 1.6% 430 363 18.1% 1 512 032 39.9% 1 547 738 42.3% 3 745 965 58.1%

от прод.ДМА 0 0.0% 367 932 15.5% 1 187 619 31.3% 1 400 770 38.3% 548 605 8.5%

от прод НДА 13 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 59 600 1.6% 1 252 192 19.4%

от прод.земя 33 346 1.6% 62 431 2.6% 324 413 8.6% 87 368 2.4% 1 945 168 30.2%

Приходи от концесии 0 0.0% 6 167 0.3% 56 354 1.5% 2 500 0.1% 2 750 0.0%
Дарения,помощи 100 0.0% 1 444 0.1% 6 499 0.2% 104 027 2.8% 37 283 0.6%
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Обем 
През анализирания период се наблюдава чувствителен ръст в неданъчните приходи. 

Те са били 2 130 х.лв. през 2002 г. и достигат 6 445 х.лв. в края на периода. Неданъчните 
приходи /без тези от наеми и услуги/ са неустойчив приходоизточник в бъдеще.Увеличеният 
обем на приходите от продажба на активи през 2002-2003 г се дължи на двете големи сделки 
на Общината по Закона за енергетиката с Електроразпределение  ЕАД – Г.Оряховица и 
Топлофикация ЕАД-Русе. 

През 2003 г. има значителни обеми на приходите от продажба на отстъпено право на 
строеж върху общинска земя и продажба на терени в регулация. 

Увеличени са и приходите от наеми на общинско имущество от 628 х.лв. през 2000 г. 
на 1 199 х.лв. през 2004 г. 

Структура 
Основните източници на неданъчни приходи са три – приходи от продажба на услуги, 

наеми и лихви, приходи от продажба на собственост , дарения, концесии и глоби, санкции и 
неустойки. Най-голям е относителният дял на приходите и доходи от собственост – 35,3% 
средногодишно. Следват приходите от продажба на имущество – 32.% и с най-малък 
относителен дял са приходите от глоби, санкции и лихви и концесии. 
 
Заеми на Община Русе 

 
През анализирания период Общината е ползвала заеми с различни приходоизточници 

и предназначение.  
 

Заеми на Община Русе през 2000 – 2004 г. 
1 426 360 лв

2 640 283 лв

1 833 640 лв
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Структура на заемите на Община Русе през 2000 – 2004 г. 
 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
  

в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял 

Заеми 1 426 360 10.6% 2 640 283 14.8% 1 833 640 13.2% 5 486 314 25.3% 1 005 777 6.0% 
         По собствени данни на Община Русе 
 
Забележка: Относителният дял е в общия обем на приходите в бюджета на общината. 
 
 
 
Обем 

В началото на анализирания период 2000-2002 г. са ползвани временни безлихвени 
заеми от Централния бюджет и извънбюджетни сметки и фондове за покриване на временен 
недостиг на средства за текуща издръжка и заплати. През периода 2000-2002 г. Общината е 
ползвала лихвени банкови кредити - овърдрафт за текущи разходи. През 2003 г. Общината е 
ползвала банков кредит от 7 100 х.лв. с инвестиционна цел – основен ремонт на главна 
улична мрежа в града. Средствата от този заем са усвоени поетапно през 2003-2004 г. 
Ползван е и безлихвен заем от ПУДООС в размер на 1 114 х.лв. за реконструкция на улично 
осветление във всички населени места на общината. 

Структура 
В периода 2000-2003 г. средногодишният относителен дял на заемите в общия обем 

на бюджета е 12,9 % за текущи разходи. След този период общината ползва привлечени 
средства само с инвестиционен характер и техният обем е 16% от общия бюджет. 
Положителна тенденция е ползването на заеми с инвестиционен характер. 
 
 
Финансиране на дефицита  

 
Този показател отчита предоставените на общината временно чужди средства на 

разпореждане с целеви характер и наличностите по банкови бюджетни сметки в края на 
отчетния период. Временно съхранявани средства на разпореждане са: предоставените 
целеви средства за четвъртокласната пътна мрежа, за стихийни бедствия, за субсидии за 
вътрешноградски транспорт, избори, средства от НОИ и др. 

Наличностите по банкови сметки се отчитат като разлика в началото на бюджетната 
година със знак плюс и наличностите в края на отчетния период със знак минус, поради 
което често имат отрицателна стойност. 
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Финансиране на дефицита на Община Русе през 2000 – 2004 г. 
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Финансиране на дефицита Лог. (Финансиране на дефицита)          По собствени данни на Община Русе 
 

Структура на дефицита на Община Русе през 2000 – 2004 г. 
  

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
  

в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял 

Финансиране на 
дефицита 4 984 0.0% 117 252 0.7% -2 377 088 -17.1% 829 559 3.8% - 2 934 995 -17.5% 

         По собствени данни на Община Русе 
 
Забележка: Относителният дял е в общия обем на приходите в бюджета на общината. 

Обем 
Основните причини за наличности са: 

• Неусвояване в пълния размер на средствата по стандарти поради невъзможност за 
прехвърлянето им между функции и параграфи, 

• Събраните приходи от таксата за битови отпадъци, които се използват почти 
ритмично през годината, 

• Допълнителните трансфери, получени през годината, за усвояването на които трябва 
да се проведат процедури по ЗОП, 

• Необходими наличности от средства за разплащането на задължения през 
следващия месец. 
 

Структура 
• Отрицателните стойности на дефицита променят общия обем на приходите в 

общинския бюджет, като го намаляват. 
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Разходи в общинския бюджет 
 Разходи по функции 

Бюджетните разходи се отчитат в няколко функционални сфери, свързани със 
задачите, изпълнявани от общината. Когато става дума за Община Русе, най-важните сфери 
са:  Образование,  Здравеопазване, Социални дейности, Благоустройство, комунални 
дейности и опазване на околната среда, Изпълнителни и законодателни органи, Почивно 
дело, култура и спорт и други икономически дейности.  
  

 Разходи на Община Русе през периода 2000 – 2004 г. по функции 
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2000 г. в лева 2001 г. в лева 2002 г. в лева 2003 г. в лева 2004 г. в лева          По собствени данни на Община Русе 
 

Структура на разходите по функции през периода 2000 – 2004 г. 
 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
ПОКАЗАТЕЛИ  

в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял 

ОБЩО РАЗХОДИ: 44 495 896 100.0% 34 945 449 100.0% 48 075 879 100.0% 48 067 927 100.0% 46 791 946 100.0% 
Общи държавни 
слvжби 2 301 436 5.2% 2 409 351 6.9% 3 111 245 6.5% 3 614 829 7.5% 3 950 969 8.4% 

Отбрана и сигурност 359 046 0.8% 416 363 1.2% 395 912 0.8% 428 086 0.9% 597 114 1.3% 

Образование 11 746 847 26.4% 12 717 649 36.4% 17 748 995 36.9% 17 405 085 36.2% 18 188 235 38.9% 

Здравеопазване 13 899 392 31.2% 3 114 827 8.9% 4 762 260 9.9% 5 466 696 11.4% 5 731 840 12.2% 

Социални дейности 5 991 971 13.5% 6 353 994 18.2% 8 683 210 18.1% 2 100 795 4.4% 2 733 524 5.8% 

Комунални дейности 7 119 738 16.0% 6 701 469 19.2% 8 653 715 18.0% 7 524 083 15.7% 7 823 172 16.7% 

Поч.дело, култура и 
спорт 1 227 544 2.8% 1 088 550 3.1% 1 380 216 2.9% 1 661 622 3.5% 2 013 428 4.3% 

Икономически 
дейности  1 648 080 3.7% 1 988 712 5.7% 3 232 979 6.7% 9 711 415 20.2% 5 342 349 11.4% 

Други разходи 201 842 0.5% 154 534 0.4% 107 347 0.2% 155 316 0.3% 411 315 0.9% 

        По собствени данни на Община Русе 

Обем 
Променливостта на разходите е равна на тази на приходите, което означава, че те 

варират в широки граници. В общи държавни служби увеличението на разходите към края на 
анализирания период се дължи на включването на допълнителни разходи, свързани с 
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възнагражденията на общинските съветници и увеличената численост на персонала в 
Общинска администрация. Влияние оказва ежегодното увеличаване на средствата за 
работна заплата и осигурителните плащания. Ръстът на средствата за образование се 
дължи на увеличаването на средствата за издръжка в образованието, определени с 
държавните стандарти. Влияние оказват и  ежегодно предоставяните средства за 
допълнително материално стимулиране на персонала по Наредба № 3. Стартиралата през 
2001 г. реформа в здравеопазването намали разходите на общината в тази функция. 
Преобразуването на някои общински търговски дружества в общински предприятия с 
бюджетна издръжка увеличи разходите в икономическите дейности. През 2003 г. отпадна 
ангажиментът на общината да извършва социално подпомагане на безработни  и социално 
слаби  лица и това доведе до намаляване на разходите в социалните дейности. Останалите 
функции запазват своите обеми през анализирания период. 

Структура 
Разходите за образование формират основния дял на общите разходи- средно 35 % 

за периода. Разходите за социални дейности и подпомагане заедно с разходите за 
здравеопазване съставляват средно 12-15% от общите разходи. Останалите разходи за 
отбрана, общи държавни служби, комунални дейности и други съставляват останалата част 
от общите разходи. В структурно отношение в общия бюджет в разходите се наблюдават 
различия по години, което основно се дължи на реформата в здравеопазването и 
социалните дейности. 
 
Разходи по елементи  

Разходите по елементи са разделени на разходи за заплати и осигуровки, разходи за 
издръжка, за трансфери, за капиталови разходи и лихви по кредити. Всички те са показани в 
тези групи според икономическото им естество.  

 
 

Разходи на Община Русе през периода 2000 – 2004 г. по параграфи 
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ОБЩО РАЗХОДИ: 44 495 896 34 945 449 48 075 879 48 067 927 46 791 946
Заплати и осигуровки 16 603 220 13 301 800 17 387 305 17 176 197 19 490 849
Издръжка 19 933 565 12 001 255 18 156 476 16 876 296 17 555 760
Трансфери,субсидии и др. 5 538 149 7 372 835 10 034 552 5 097 040 5 418 028
Капиталови разходи 2 219 120 2 115 025 2 390 199 8 763 078 3 915 994
За лихви по заеми 201 842 154 534 107 347 155 316 411 315

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
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Структура на разходите по параграфи  през периода 2000 – 2004 г. 
 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

ОБЩО РАЗХОДИ: 44 495 896 100.0% 34 945 449 100.0% 48 075 879 100.0% 48 067 927 100.0% 46 791 946 100.0%

Заплати и осигуровки 16 603 220 37.3% 13 301 800 38.1% 17 387 305 36.2% 17 176 197 35.7% 19 490 849 41.7%

Издръжка 19 933 565 44.8% 12 001 255 34.3% 18 156 476 37.8% 16 876 296 35.1% 17 555 760 37.5%
Трансфери,субсидии и 
др. 5 538 149 12.4% 7 372 835 21.1% 10 034 552 20.9% 5 097 040 10.6% 5 418 028 11.6%

Капиталови разходи 2 219 120 5.0% 2 115 025 6.1% 2 390 199 5.0% 8 763 078 18.2% 3 915 994 8.4%

За лихви по заеми 201 842 0.5% 154 534 0.4% 107 347 0.2% 155 316 0.3% 411 315 0.9%
        По собствени данни на Община Русе 

Обем 
Променливостта на разходите по елементи съответства на тази на общите разходи. 

Големите различия в разходната част на бюджета се дължат на неразплатените разходи, 
които са ликвидирани в края на 2002 година. Реалните разходи на общината се виждат от 
данните за 2003 и 2004 г., през които общината има само просрочени текущи разходи в 
минимален обем. Показателят трансфери и субсидии включва основно издръжката на 
четирите общински диспансера и читалища. Ръстът в капиталовите разходи през 2003-2004 
г- се дължи на привлечените заемни средства с инвестиционна цел. Разходите за издръжка 
сравнително запазват обемите си. 

Структура 
Разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки, свързани с тях, формират 

средно 37,8 % от текущите разходи в общия бюджет. Втори по дял в структурата са 
разходите за издръжка , следвани от субсидиите, капиталовите разходи и лихвите по заеми.  
 
 
Анализ на капиталовия бюджет  
 

Като източници на общински инвестиции са ползвани: 
 

• Целева субсидия от централния бюджет; 
• Собствени приходи; 
• Средства от извънбюджетни сметки и фондове; 
• Заеми 

 
Все още делът на инвестициите в общинските бюджети е нисък - средно годишно 

8.5% при 15% за европейските страни. 
Показателен е и фактът , че през анализирания период средствата , предоставени от 

централния бюджет, бележат значителен спад и през всичките години приоритетно са 
насочвани само за държавни дейности. В същото време продължава прогресивното 
влошаване на състоянието на общинската инфраструктура, поради липса на собствени 
средства, както и подкрепа от страна на държавата. Предвид това общината привлече 
допълнителен ресурс под формата на кредити за: 

 
• Основен ремонт на главна улична мрежа в града – банков заем . 
• Реконструкция на улично осветление – безлихвен заем от ПУДООС. 
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Приходите от приватизация на общинско имущество са използвани за финансиране 

на два обекта с историческа и културна стойност за града – реконструкция на Доходното 
здание и сградата на Историческия музей. 
 
 
Източници на средства за инвестиции на Община Русе през периода 2000 – 2004г. 
 

0 лв

2 000 000 лв

4 000 000 лв

6 000 000 лв

8 000 000 лв

10 000 000 лв

12 000 000 лв

2000 г. в лева 4 067 945 1 980 000 239 120 0 0 1 848 825
2001 г. в лева 3 551 751 870 000 1 245 025 0 0 1 436 726
2002 г. в лева 4 846 394 1 653 823 736 376 0 0 2 456 195
2003 г. в лева 9 679 065 907 359 1 761 496 6 094 223 0 915 987
2004 в лева 3 920 994 702 008 1 094 241 1 005 777 1 113 968 5 000

ОБЩО :
Целеви 

субсидии от 
ЦБ

Собствени 
средства Банков Кредит

Безлихвен 
заем от  
ПУДООС

Средства от 
ИБСФ -

Приватизация

 
По собствени данни на Община Русе 

 
Структура на източниците на инвестиции на Община Русе през периода 2000 – 2004 г. 

 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004   

Източници на средства за 
инвестиции в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял в лева отн. 
дял в лева отн. 

дял 

ОБЩО : 4 067 945 100.0% 3 551 751 100.0% 4 846 394 100.0% 9 679 065 100.0% 3 920 994 100.0%

Целеви субсидии от ЦБ 1 980 000 48.7% 870 000 24.5% 1 653 823 34.1% 907 359 9.4 % 702 008 17.9%

Собствени средства 239 120 5.9% 1 245 025 35.1% 736 376 15.2% 1 761 496 18.1 % 1 094 241 27.9 %

Банков Кредит 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 094 223 63.0 % 1 005 777 25.7%
Безлихвен заем от  ПУДООС 

 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0 % 1 113 968 28.4%

Средства от ИБСФ -
Приватизация 1 848 825 45.4% 1 436 726 40.5% 2 456 195 50.7% 915 987 9.5 % 5 000 0.1%

         По собствени данни на Община Русе 
 
 През анализирания период Община Русе е извършила бюджетни разходи за основен 
ремонт, за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/, нематериални 
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дълготрайни активи /НДА/ и капиталови трансфери. 
 

 
Средства за инвестиции на Община Русе през периода 2000 – 2004г. по параграфи 
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Основни ремонти на ДМА 192591 503027 246702 6489120 1532200
Придобиване на ДМА 2026529 1611348 2143497 2179260 2221651
Придобиване на НМА 0 650 0 91129 128098
Капиталови трансфери 0 0 0 3569 34045

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

          По собствени данни на Община Русе 
 

Структура на капиталовите разходи по параграфи на Община Русе през периода 
2000 – 2004 г. без извънбюджетните източници 

 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. Видове капиталови разходи 

без извънбюджетни 
източници в лева отн.  

дял в лева отн.  
дял в лева отн.  

дял в лева отн.  
дял в лева отн.  

дял 

Основни ремонти на ДМА 192 591 8.7% 50 3027 23.8% 246 702 10.3% 6 489 120 74.1% 1 532 200 39.1% 

Придобиване на ДМА 2 026 529 91.3% 1 611 348 76.2% 2 143 497 89.7% 2 179 260 24.9% 2 221 651 56.7% 

Придобиване на НМА 0 0.0% 650 0.0% 0 0.0% 91 129 1.0% 128 098 3.3% 

Капиталови трансфери 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 569 0.0% 34 045 0.9% 

Общо: 2 219 120 100% 2 115 025 100% 2 390 199 100% 8 763 078 100% 3 915 994 100% 
         По собствени данни на Община Русе 
 
Обем 

Общият обем на капиталовите разходи отбелязва трайна тенденция в посока на 
увеличение, което се дължи главно на допълнително привлечените заемни средства. 
Влияние оказва и решението на Общинския съвет  за използването на собствените приходи 
с еднократен характер само за инвестиционни разходи. 
Структура 

Най-голям относителен дял в структурата на капиталовите разходи се пада на 
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи -67,8% средно годишно. 
Разходите за придобиване на НДА са свързани с изработването на общ градоустройствен 
план на гр.Русе и придобиване на софтуерни продукти. Капиталовите трансфери са 
предоставени на общински търговски дружества в здравеопазването за закупуване на 
медицинска апаратура и основен ремонт. Разходите за основни ремонти имат ръст през 
2003-2004 г., който се дължи главно на получените допълнителни целеви средства за 
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ремонти в образованието и ремонта на главната улична мрежа. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Въпреки че финансовата децентрализация стартира през 2003 г. анализът показва, че 
продължават някои негативни тенденции, свързани с общинските бюджети, които влияят и 
върху бюджета на Община Русе: 

• Запазването на ниския дял на приходите от местни данъци в общите приходи 
• Общината няма свободата да планира точно приходите си с първоначално приетия 

бюджет 
• Действащият механизъм за разпределяне на обща изравнителна субсидия не отчита 

обективните междуобщински различия в неданъчните приходи и не е обвързан с 
обхвата и стойността на предоставяните общински услуги. 

• Делът на трансферите, които общината може да разходва самостоятелно, е много 
нисък – 3,6 %. 

• Продължава предоставянето под формата на обща и изравнителна субсидия на 
средства, които нямат отношение към тяхната същност. 

• Централната власт продължава да утвърждава първоначален нисък план и да 
разпределя допълнителни средства  по критерии, различни от утвърдените със закон. 
Това затруднява общината при ефективното изразходване на такива средства. 
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SWOT- анализ 
 

Силни страни Слаби страни 
o Многоотраслова, балансирана от гл.т. на 

обем и разнообразие на предприятията 
общинска икономика. 

o Благоприятно географско разположение: 
пресечна точка на международни 
транспортни коридори, особ. река Дунав и 
близост до растящия пазар на гр. Букурещ, 
Румъния 

o Обща положителна динамика и 
устойчивост на основните икономически 
показатели. 

o Наличие на отрасли и производства, 
ориентирани към износ 

o Добре изградена транспортна и 
комуникационна инфраструктура 

o Наличие на сравнителни конкурентни 
предимства (физически и човешки 
капитал) в производството на определени 
продукти – кораби, моторни и 
индустриални масла, бои и лакове и др. 

o Наличие на добре развита подкрепяща 
бизнеса инфраструктура – нестопански 
бизнес-асоциации, финансов сектор, 
консултантски фирми 

o Квалифицирани специалисти в 
определени производства 

o Преобладаваща частна собственост при 
водещите производители/ износители 

o Наличие на висше училище с доказан 
изследователски потенциал  

 
 
 

o Изоставаща конкурентоспособност на ключови 
за общината сектори (ХВП) 

o Липса на високотехнологични производства 
o Липса на иновации - нисък дял на 

нематериалните активи в баланса на фирмите 
o Неразвито партньорство между фирмите от 

един бранш, между технологично свързани 
производства, между бизнеса,  местната власт 
и нестопанския сектор 

o Липса на фирмени структури за връзка със 
селското стопанство (напр. за преработка на 
плодове и зеленчуци) 

o Несъответствие между структурата на 
образованието и потребностите на 
съществуващите компании 

o Липса на инвестиции в обучение на персонала 
на фирмите 

o Недостиг на мениджърски, креативни 
маркетингови и технически кадри, владеещи 
съвременни управленски технологии и 
технически познания 

o Нефункционалност на „старите” промишлени 
зони, особено по отношение на предприятията 
от хранително-вкусовата промишленост 

o В старите промишлени зони има неуплътнени 
терени, които са много добре осигурени с 
техническа инфраструктура, но не са 
атрактивни и търсени от нови потенциални 
инвеститори. 

o Нефункциониращи ситеми за поливно 
земеделие 

o Неподготвеност на земеделските стопанства за 
въвеждане на стандартите на ЕС за 
селскостопанско производство и продукция 

 
 

Възможности Заплахи 
o Създаването на клъстъри и вериги на 

доставчици 
o Трансгранично сътрудничество с 

Румъния и навлизане на русенския 
бизнес на румънския пазар 

o Създаване на условия за привличане 
и обучение на кадри с ключови за 
водещите индустрии квалификации и 
умения   

o Завършване преструктурирането на 
отрасли, които сега са държавен 
монопол (енергетика, транспорт, 
телекомуникации). 

o Изграждане на нови индустриални 
зони с модерна комуникационна 
инфраструктира  

o Изграждане на високо-технологичен 
парк на основата на Русенски 
университет 

o Продължаваща тенеденция на намаляване 
на населението на общината и областта 

o Силна миграция на способните и 
предприемчиви хора в активна възраст 

o Продължаващ висок дял на 
производството на "ишлеме" и 
намаляващият дял на производството на 
краен продукт 

o Продължаващи пречки пред търговията с 
Румъния поради проблемите при 
преминаване на границата (поне до 2007) 

o Отлагане на членството на България (и 
Румъния) в ЕС 
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o Привличане на стратегически 
инвеститори с интереси особ. към 
румънския пазар 

o Оползотворяване потенциала на 
р.Дунав – за транспорт,  складиране, 
поливно земеделие, рибовъдство и 
риболов, туризъм 

o Развитие потенциала на селското 
стопанство и възстановяване връзката 
му с ХВП 

o Възможности з подпомагане 
сел.стопанство от европейските 
фондове за страни-членки на ЕС след 
приемане на РБългария 

 
 

Основни изводи  
 

o Икономиката на Русе има относително балансиран и диверсифициран отраслов 
състав, който е близък до националното отраслово разпределение. Съществува 
голямо разнообразие от икономически дейности, разпределени в голям брой микро, 
малки и средни фирми. Няма доминиращ сектор или структуроопределяща фирма 

 
o Данните на НСИ показват, че вече 98-99 % от всички предприятия са МСП. Средните 

нива на безработица пряко кореспондират с нивото на новообразувани малки и 
средни предприятия (МСП) в региона. Мнозинството от тях работят, за да обслужват 
регионалния пазар т.е. те произвеждат и доставят т.н. нетъргуеми стоки и услуги.  

 
o Общинската икономика навлиза в период на растеж. Индикациите за това идват от 

данните за БП, БВП на човек от населението и инвестициите. През последните две 
години (за които има данни – 2002 и 2003 г.) регионалната икономика започва усилено 
да догонва националната по повечето показатели. 

 
o Основен двигател на растежа се очертава индустриалният сектор. Засилената 

динамика на сектора се дължи на преориентиране на пазарите от вътрешен към 
външен. Основен генератор на растящия обем произведена брутна продукция е 
нарастващият износ.  

 
o През последните години икономиката на Русе демонстрира все по-силна способност 

да се справи с конкурентния натиск на едно бъдещо членство в ЕС. Увеличеният 
експорт е знак за способността на местните фирми да произвеждат качествени 
продукти.  

 
o Налице е засилен  и ускоряващ се темп на нарастване на инвестициите. Половината 

от тях се концентрират в преработващата промишленост. Относителният дял на 
Област Русе в общата сума на инвестициите в България е 2.2 % за 200314. Темпът на 
ускорение на инвестициите се увеличава прогресивно, но това нарастване все още 
има догонващ характер. Предприятията в момента завършват т.н. първи цикъл 
инвестиции, които целят понижаване на себестойността и/или повишаване на 
качеството на текущия им, най-често конвенционален продукт. 

                                                   
14 Над 50 % от всички инвестиции се извършват и/или отчитат в София. Това прави дела на Русе не 
толкова малък. 
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o Усилията на Община Русе през периода 2005-2013 трябва да бъдат изключително 

насочени към привличане, разширяване и задържане на инвестиции в конкурентните 
отрасли на местната икономика. 

 
o Община Русе трябва да изгради работещ механизъм за активна конкуренция и 

привличане на инвестиционни проекти от чужди инвеститори, които по принцип се 
насочват към Югоизточна Европа в частност Румъния. 
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РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 
 
Демографска характеристика 
 

Общият брой на населението в Община Русе към 31.12.2003 г. е 177 752 души, което 
представлява 2.28 % от населението на страната.  Този дял е сравнително устойчив за 
последните няколко години и по прогнози ще се задържи така в средносрочен период. 
Населението само на град Русе е 162 хил. души. 

Установилата се тенденция към намаление на българското население кореспондира с 
неблагоприятното развитие на демографските процеси в региона. От 1994 г. до 2004 г. 
жителите на Русе са намалели общо с 5 %. Средногодишният темп на намаление за 
последните десет години е 0.5 %. 
 
Население на Община Русе по години 
 

  Източник-НСИ 
 
Основни фактори със значение за демографската картина на общината 
 

Община Русе 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Население към 31.12. - бр. 183900 183608 182513 180344 178867 177752 

Мъже 88755 88551 87880 87222 86433 85779 
Жени 95145 95057 94633 93122 92434 91973 

Гъстота на населението  на кв.км 391,9 391,3 389,0 345,5 381,2 379,8 
Относителен дял на градското от общото 
население - % 

90,5 90,6 90,7 89,4 89,5 89,4 

Полово съотношение /жени на 1000 мъже/ 1072 1073 1077 1068 1069 1072 
Раждаемост /на 1000 човека/ 7,3 8,1 8,0 7,3 7,7 7,4 
Смъртност /на 1000 човека/ 12,7 12,8 12,6 12,8 12,9 12,7 
Естествен прираст /на 1000 човека/ -5,4 -4,7 -4,6 -5.5 -5,2 -5,3 
Детска смъртност /на 1000 човека/ 8,9 10,1 6,9 8.2 10.2 8,3 
Механичен прираст /на 1000 човека/ 3,9 3,1 -1,4 -1,8 +0,3 -1,0 
Брачност /на 1000 човека/ 5,0 4,7 4,7 4,6 4,1 4,5 
Бракоразводност /на 1000 човека/ 2,6 2,2 2,1 2,2 2,5 1,8 
Население  под трудоспособна възраст 29886 29087 28315 27430 26224 25121 

в трудоспособна възраст 113897 113951 113153 113428 113957 114668 
над трудоспособна възраст 40117 40570 41045 39486 38686 38963 

Коефициент на възрастова зависимост-% 39,6 39,7 39,4 39,7 39,0 38,3 
Темп на демографско остаряване-% 103,0 101,1 101,2 97,3 98,6 99,1 
 

Население 
по години 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Общо за 
страната 8283200 8230371 8190876 8149468 7891095 7845841 7801273 

Община 
Русе 

182565 183900 183608 182513 180344 178867 177752 

% на 
Община 
Русе 

2.20% 2.23% 2.24% 2.24% 2.29% 2.28% 2.28% 

Население към 31.12. - бр.

170000 175000 180000 185000 190000 195000 200000 205000 210000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
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Източник-НСИ 
 

Структурата на населението по пол е небалансирана. Наблюдава се превес на 
жените над мъжете, който устойчиво се движи в съотношение 51.7% : 48.3%. 

Гъстотата на населението е сравнително висока: 380 човека на кв.км., като средните 
нива за страната са 75 ч/кв.км, а за областта индикаторът възлиза на 93.1 ч/кв.км. Високата 
гъстота и съсредоточаването на населението в гр. Русе (90%) има отношение към степента 
на урбанизация, а урбанизацията влияе положително на икономическото развитие и 
състоянието на икономиката. 

Раждаемостта има сравнително устойчива точка на колебание - 7.5 промила. 
Смъртността има подобна динамика – 12.7 промила 
Естественият прираст е устойчиво отрицателен, без изразена тенденция към 

намаляване (-5.3). 
Механичният прираст е отрицателен, т.е. от територията на общината повече 

мигрират, отколкото се заселват хора (-1.0).  
Коефициентите на зависимост (население в надтрудоспособна възраст спрямо 

трудоспособна) се подобряват, макар и незначително. По-съществен е фактът, че 
населението под трудоспособна възраст намалява трайно и устойчиво. Това подсказва 
съществено влошаване на коефициентите на зависимост в дългосрочен план. 
 

           Източник-НСИ 
Може да се обобщи, че нарастването на населението в трудоспособна възраст, 

заедно с намаляването на безработицата (само в града), създават положителна среда за 
развитието на отраслите, свързани с услуги и най-вече търговия.  
 

Заетост и безработица. Търсене и предлагане на труд. 
 
Динамика на заетостта в Община Русе за периода 1999-2003 

 

           
Източник-НСИ 

Това, което се забелязва от сравнението между растежа на населението в 
трудоспособна възраст и увеличаването броя на заетите е, че заетостта нараства с много 
по-ускорени темпове от общия брой на хората в трудоспособна възраст. Нарастването на 

Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12. в Община Русе 
Общо  Под трудоспособна  

възраст 
 В трудоспособна  

възраст 
 Над трудоспособна 

възраст 
Годи
на 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
2003 177752 85779 91973 25121 12872 12249 114668 59705 54963 37963 13202 24761 
2002 178867 86433 92434 26224 13440 12784 113957 59313 54644 38686 13680 25006 
2001 180344 87222 93122 27430 13992 13438 113428 58992 54436 39486 14238 25248 
2000 182513 87880 94633 28315 14461 13854 113153 58264 54889 41045 15155 25890 

Брой заети през периода 1999-2003г 
 1999г 2000г 2001г 2002г 2003г 
Заети 52327 55528 51374 53253 57625 
Растеж на 
годишна база 
в % 

 106.1% 92.5% 103.7% 108.2% 

Население в 
трудоспособна  
възраст 

 113153 113428 113957 114668 

Растеж на 
годишна база 
в % 

  100.2% 100.5% 100.6% 

Среден годишен брой на наетите в Община Русе по 
години за периода 1999-2003 
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броя на заетите лица става в много по-голяма степен за сметка на безработните, отколкото в 
резултат на общото демографско повишаване на трудоспособното население. 

Основен генератор на нови работни места е частният сектор, той е и основният 
двигател на растежа на заетостта. Основна тенденция е изпреварващият темп на 
разкриване на работни места в частния сектор спрямо намаляващия брой заети в 
обществения.  

Безработицата в Община Русе 
 

Регистрирани безработни в бюрата по труда в Община Русе към 31.12. 

Години 
Регистр. 

безработни 
/брой/ 

Регистр. 
безр. до 29 
г. вкл. 
/брой/ 

Регистр. 
безр. с 

рег.>1 год. 
/брой/ 

Равнище на 
безработица /%/ 

(дясна скала) 

1999 11597 3079 3335 13.07
2000 13178 3377 5087 14.85
2001 12659 2949 5523 14.07
2002 9989 2283 4898 11.64
2003 7582 1573 3385 8.84
2004 6032 1138 2579 7.03

        Източник – Агенция по заетостта 
За последните 5-6 години безработицата е намаляла почти на половина.  
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Източник – Агенция по заетостта 

 
Безработицата в Община Русе следва динамиката на националните колебания месец 

за месец. Това означава, че движещите фактори и на двете променливи са сходни. От една 
страна, това са мерките на МТСП по отношение пазара на труда и от друга, отрасловата 
структура на заетостта. Достигнатото ниво от 7 % при общинската безработица може се 
разглежда като сравнителен праг, при който фирмите започват да изпитват недостиг на 
работна сила.  
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Демографски профил на регистрираните безработни 

Регистрирани безработни лица  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

С
-0

3

О
-0

3

Н
-0

3

Д-
03

Я
-0

4

Ф
-0

4

М
-0

4

А-
04

М
-0

4

Ю
-0

4

Ю
-0

4

А-
04

С
-0

4

О
-0

4

Н
-0

4

Д-
04

Регистрирани безработни лица - общо
Регистрирани безработни лица над 50 години.
Регистрирани безработни младежи до 29 години.
Регистрирани безработни жени     
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Регистрирани безработни лица с висше образование
Регистрирани безработни лица с работническа професия     

Източник – Агенция по заетостта 
По отношение на възрастовата структура общият брой на регистрираните безработни 

над 50 г. остава почти постоянен, въпреки спада на безработицата като цяло. Снижаването 
на безработицата се дължи на  регистрираните младежи до 29 г. Намалението при тях през 
последните години е най-съществено и поради това те най-много допринасят за общата 
низходяща динамика в броя на регистрираните безработни. 

През последните години регистрираните лица с различна образователна степен почти 
симетрично намаляват като обем спрямо общия брой на безработните. Данните не показват 
значимо отклонение на една или друга образователна група от общия темп на намаление на 
безработицата. 
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Регистрирани безработни лица - общо

Регистрирани безработни лица над 2  пъти

Продължително безработни лица  над  1 год.    
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Източник – Агенция по заетостта 

Реално погледнато, обемът на регистрираните безработни само в малка степен се 
дължи на структурна (естествена) безработица. Групата на трайно безработните е една от 
най-устойчивите. Техният темп на намаление е почти символичен на фона на намалението 
на общата безработица. Те съставляват малко повече от две трети от всички регистрирани 
безработни и въпреки усилията и мерките на МТСП броят им остава значителен. В повечето 
случаи тези регистрирани са по-мотивирани да използват фондовете на БТ, отколкото да 
започнат работа при сравнително сходно ниво на заплащане.  

Както се вижда от графиката, общинската икономика генерира достатъчно работни 
места, които да поемат общия брой на безработните. Те обаче не биват заемани и често за 
дълъг период. Дори нещо повече, през 2004 г., сумарните предложения за работа на частния 
сектор и на мерките на МТСП надхвърлят общия брой на безработните. 

В средносрочен план трайно незаетите работни места, предложени от частния 
сектор, ще се превърнат в негативно действащ фактор по отношение на икономическия 
растеж на общинската икономика. 
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Професионална квалификация на човешките ресурси. 

 
От анкетите с фирми от ключови отрасли на икономиката на общината стана ясно, че 

са налице все по-значими индикации за затруднения в набирането на персонал за 
определени дейности. Основните сектори, в които се очаква подобно негативно развитие, са 
производство на облекло, определени дейности в строителството, машиностроенето, 
производството на изделия от метали и др.  Образователните програми не са 
актуализирвани от години. „Производството” на кадри в местните средни училища, с 
изключение на Строителния техникум, е сериозно критикувано от мениджърите на 
производствените фирми. Според мениджърите се налага те да бъдат обучавани на място в 
продължение на 3-6 месеца, а понякога и година. Съответно разходите за обучение са за 
сметка на фирмите, което допълнително ги натоварва финансово и отнема време и 
ангажимент на ключов персонал.   

Освен неактуалните учебни програми, сериозен проблем се оказва и ниската 
мотивация на завършилите да се занимават с избраната професия и да полагат усилия за 
съвестно и ефективно изпълнение на служебните си задължения. Това е проблем, който 
трудно може да се нарече образователен, но е все по-често срещан според работодателите.  

Заплащане на труда 
Динамиката на средните работни заплати в общината е положителна и устойчива 

като тенденция, но изостава от средногодишния темп на нарастване за СЦПР и страната.  
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Изводи: 
 

• Основна демографска характеристика на Община Русе е намалението на общия брой 
на населението. Въпреки този общ спад обаче, населението в трудоспособна възраст 
нараства. Това показва, че русенската икономика в средносрочен план може да 
разчита на устойчиво количество трудов ресурс. 

• За последните 5-6 години безработицата е намаляла почти наполовина. Тенденцията 
за намаляване на безработицата вероятно ще продължи, но с много по-забавени 
темпове. 

• Основен генератор на нови работни места е частният сектор, той е и основният 
двигател на растежа на заетостта. 

• Общите тенденции в развитието на човешките ресурси на общината са 
положителни. Общината се доближава до устойчивите си нива на заетост и 
безработица, както и до структурното си разпределение на заетите по сектори.  

• Регионалната икономика генерира достатъчно работни места, които да поемат общия 
брой на безработните. Те обаче не биват заемани и често за дълъг период. 

• Стопанският сектор на Русе изпитва недостиг на специалисти с ключови технически и 
управленски умения. Общинската икономика вече показва индикации за затруднения 
в набирането на качествен, квалифициран и дисциплиниран персонал по отношение 
на дейности, изискващи високи нива на знания и умения.  

• По-ниското заплащане на труда в общината от средното за страната оказва все 
по-силно негативно влияние върху цялостното развитие на местната работна 
сила. 

SWOT- анализ 
Силни страни Слаби страни 

o Нарастване на населението в 
трудоспособна възраст 

o Разнообразие от квалификации на 
работната сила в общината 

o Наличие на добре подготвени 
специалисти във водещите отрасли 
на местната икономика 

o Наличие на университет в общината 
o Широко хоризонтално развита 

образователна система 
o Сравнително ниска безработица 

o Висок отрицателен механичен прираст 
(миграция) на население в 
трудоспособна възраст 

o Силно разминаване на между учебните 
програми на висшите училища и 
необходимостта от конкретни трудови 
умения 

o Неразвита система от стажове за 
студенти и ученици среден курс 

o Ниско ниво на  инвестиции в обучение 
на персонала на фирмите 

o Липса на квалифицирани кадри  със 
специфични умения - мениджърски, 
технически и маркетингови  

o недобре вертикално интегрирана 
образователна система 

Възможности Заплахи 
o Достъп до държавни и фондовете на 

ЕС за квалификация и инвестиции в 
човешки капитал 

o Подобряване на връзката бизнес-
образователен сектор 

o Продължаващо отлагане на реформата 
в образованието 

o Продължаващо влошаване на 
демографския състав на общината 
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СОЦИАЛНА СФЕРА 
 
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

Процесите, касаещи здравеопазването и здравната инфраструктура в Община Русе 
не се отличват от присъщите за системата в цялата страна. В съответствие със Закона за 
здравето и провежданата здравна реформа, Общината има ограничени възможности да 
формира и провежда адекватна здравна политика в съответствие с потребностите на своите 
граждани.Негативен фактор, отразяващ се върху здравния статус на населението, е 
сравнително големият брой жители над трудоспособна възраст, водещ до сериозни промени 
във възрастовата структура на Община Русе, тъй като възрастните хора са носители на 
повече от едно хронично заболяване. Демографското остаряване променя значително 
обема на здравните потребности на жителите на Общината. 

Възникналите проблеми с въвеждането на здравната реформа и преструктурирането 
на извънболничната медицинска помощ и обслужване в общината не се различават от тези в 
национален мащаб. Отчита се затруднен и ограничен достъп на жителите от прилежащите 
села до първична медицинска помощ и специализирана извънболнична помощ. Въведената 
система на здравно осигуряване лиши от възможност за извънболнична помощ при 
общопрактикуващите лекари голям брой лица от региона. Съсредоточаването на големи 
групи пациенти в листите на определени общопрактикуващи лекари води до занижено 
качество на здравното обслужване поради невъзможността да бъдат ефективно обхванати. 

Според финансирането си здравните заведения в Община Русе се делят на:  
Финансирани от  държавния бюджет (чрез Министерство на зравеопазването – 

МЗ): Център по спешна медицинска помощ – Русе; “Многопрофилна болница за активно 
лечение – Русе” АД и Дом за медико-социални грижи за деца – Русе. 

Финансирани от общинския бюджет: “Областен диспансер за пневмофтизиатрични 
заболявания със стационар – Русе” ЕООД; “Междуобластен диспансер по онкологични 
заболявания със стационар – Русе” ЕООД; “Областен диспансер за психични заболявания 
със стационар – Русе” ЕООД; “Областен диспансер по кожно-венерологични заболявания 
със стационар – Русе” ЕООД; Детски ясли; “Медицински център по рехабилитация и спортна 
медицина – Русе” ЕООД е лечебно заведение на общинско подчинение, което се финансира 
от собствени приходи, вкл. и от РЗОК. 

Финансирани от Националната здравноосигурителна каса: “Диагностично-
консултативен център 1 – Русе” ЕООД; “Диагностично-консултативен център 2 – Русе” 
ЕООД; “Транспортен ДКЦ 1 – Русе” ЕООД; “Медицински център 1 – Русе” ЕООД, МЦ 
"Пиротска" ООД, МЦ "Ендо-консулт" ООД, МЦ “Русе” ЕООД;"Стоматологичен център 1 – 
Русе" ЕООД; амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ - индивидуална 
практика и групова практика; амбулатории за специализирана извънболнична медицинска 
помощ - индивидуална практика и групова практика; амбулатории за първична 
стоматологична помощ - индивидуална практика и групова практика; и медико-диагностични 
лаборатории, т.е., всички които имат сключени договори с НЗОК  

Частично финансирани от НЗОК са: МБАЛ – Русе; ОДПФЗС, МДОЗС, ОДКВЗС, 
“Специализирана хирургична болница за активно лечение “Медикус” – Русе” ООД, 
"Специализирана хирургична болница за активно лечение "Ескулап-Норд" ООД и 
“Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – “Ескулап – 97” 
– Русе” ООД по договори за високоспециализирани дейности и клинични пътеки. 

Частни заведения и частно практикуващи медицински специалисти, регистрирани по 
ЗЛЗ и работещи са: СХБАЛ “Медикус” ООД; СБАЛАГ “Ескулап 97” ООД;  СХБАЛ "Ескулап-
Норд" ООД; 27 медико-технически лаборатории; 4 медико-диагностични лаборатории; 3 
хосписа; 17 амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ  - индивидуална 
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практика; 1 амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ - групова практика; 
114 амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ - индивидуална 
практика; 55 амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуална практика; 2 
амбулатории за специализирана стоматологична помощ - индивидуална практика. 

От гледна точка на здравната инфраструктура на територията на Община Русе 
положителен е фактът, че тук са разположени специализирани лечебни заведения  
/диспансери/ по профила на социално – значимите заболявания, т.е. водещите до сериозна 
инвалидизация. 
 
“ОДПФЗС  Русе” ЕООД   
Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар 
Персонал 85,5 длъжности      Брой  легла  95 

След рязкото увеличение на заболеваемостта  през последното десетилетие,  през 
последните  години има тенденция към лек спад на болестността от туберкулоза.Особена 
тревога буди фактът, че нараства туберкулозата сред детското население ( около 3 пъти)  и 
сред населението  25-55 години. Рязкото увеличение на броя на диспансерните е за сметка 
на хроничните неспецифични белодробни заболявания. 
 
“МДОЗС Русе” ЕООД 
Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар 
Персонал 133,5 длъжности      Брой  легла  137 

Броят на диспансеризираните в края на 2004 год. е 16435, като от тях  жители на  
Община Русе са   6208. Най – чести локализации са  кожа, гърда, дебели черва. Наблюдава 
се тенденция към  увеличаване на онкологичните заболявания, като трябва да се отчете 
фактът, че от особено значение за ранната и навременна диагностика е профилактиката. 
Онкологичните заболявания заемат второ място като причина за смърт след мозъчно – 
съдовите, което заедно с високия процент на инвалидизация на заболелите ги прави 
социално значими. МДОЗС прилага комплексно лечение и обслужва три области – Русе, 
Разград и Силистра. Всичко това определя важната му роля в следващите години. Отчита се 
и необходимостта от възстановяване на ситемата за профилактични прегледи и повишаване 
на здравната култура с оглед превенция и минимизиране на здравния риск. 
 
“ОДПЗС Русе” ЕООД 
Областен диспансер за психични заболявания със стационар  
Персонал 159,5 длъжности      Брой  легла  195 

Психичното здраве на населението в Област Русе през периода се характеризира със 
следните особености: в относителен дял заболеваемостта спада, но нараства броят на 
пациентите с наркоманни и алкохолни психози, синдром на алкохолна зависимост, 
шизофрения, маниакално-депресивна психоза, остри реакции на стрес, адапционно-
депресивни и панически разстройства. Същевременно се увеличават психичните 
разстройства, водещи до трайна загуба на работоспособност – в Област Русе те заемат 
14,78% от случаите на инвалидизация. 
 ОДПЗС – Русе ЕООД е единственото място в България, където успешно функционира 
трудовата рехабилитация, арт- и музикотерапията.  
 
“ОДКВЗС Русе” ЕООД 
Областен диспансер за кожно- венерически заболявания със стационар  
Персонал 38 длъжности      Брой  легла  20 

На задължителна регистрация подлежат венерическите заболявания сифилис, 
гонорея, НІV. След рязко увеличение на заболяванията през последното десетилетие, за  
последните две години венерическите  заболявания бележат лек спад. Тревожен обаче 
остава фактът ,че през последните  години нарастват случаите на вроден сифилис. Тази 
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тенденция е маркер за скритата заболеваемост. Причините са неадекватно наблюдение и 
изследване на бременните, ниска здравна култура и висока раждаемост сред ромското 
население. Данните за гонорея са недействителни поради факта че не се регистрират и се 
лекуват от лекари без специалност или самолекуват. Диспансеризираните болни са около 
1000 души като от тях със Сифилис -393, Псориазис – 322 ; Екземи – 85 ;  Болестите  на 
кожата заемат  57 %. Висок  е процентът на заболелите  с екземи, алергични дерматити, 
уртикария. Увеличава се броя и тежестта на протичане на псориазис. 

В общината се работи по следните 7 от общо 8 компонента на “Програма за 
превенция и контрол на ХИВ/СПИН”: 

• Изграждане на инфраструктура и подготовка на кадри , отговорни за 
превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България – изграден и функционира 
местен координационен офис с цел подпомагане на реализирането на 
програмата на регионално ниво. Осигурява връзката между МЗ и Програмата, 
общински структури и подполучатели, регионални звена на полиция, здравни и 
социални служби. 

• Епидемиологичен надзор над ХИВ/СПИН 
• Доброволно консултиране и изследване 
• Поддържане на  ниско ниво на разпространение сред лица употребяващи 

венозно наркотици 
• Намаляване на рисковото поведение и инжекционни практики сред 

проституиращи мъже и жени 
• Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите млади 

хора 
• Осигуряване на достъп до терапия и социални грижи на пациенти с  ХИВ/СПИН 

 

В Община Русе се намира една от  най-добрите и най – старите болници в България  
“МБАЛ Русе” АД - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ , която 
разполага с   38 отделения, 980 души персонал, включително  лекари от всички 
профилни специалности и 630 легла. 

Извънболничната помощ в Общината се осъществява от диагностично- 
консултативни и медицински центрове, Стоматологичен център, разположени в общински 
сгради и изцяло самофинансиращи се от НЗОК и  други собствени приходи. Тези заведения 
са: “ДКЦ 1  Русе” ЕООД и “ДКЦ 2 Русе” ЕООД,  в които работят по над 30 лекари с над 20 
специалности ; “МЦ 1 Русе” ЕООД с над 10 лекари ; “МЦРСМ Русе” ЕООД - работят лекари с 
три специалности и обслужва предимно спортуващи деца и ученици и спортни клубове; “СЦ 
1 Русе” ЕООД – съсредоточил специализираната стоматологична помощ в Община Русе и 
региона. 

В Община Русе има 10 ясли с 535 места, които работят с пълен капацитет. Отглеждат 
се 159 деца от 1 до 2 години и 376 от 2 до 3 години в осем дневни и две седмични ясли. Към 
яслите работи Детска млечна кухня с 12 пункта за хранене на деца до 3 годишна възраст. 
Персонала, грижещ се за децата до 3 години е 238 от които 95 медицински сестри. Имайки в 
предвид тенденцията за увеличаване на раждаемостта, очакваме увеличаване на търсенето 
на услугата. 
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В „Училищно здравеопазване” работят 80 медицински специалисти във всички 
училища и детски градини на Общината. По данни на РИОКОЗ  Русе е на едно от първите 
места по обхват на имунизирани деца и ученици. 

От 2004 г. към Община Русе функционира Превантивно- информационен център 
(ПИЦ) – функционален орган на Общински съвет по наркотични вещества, където по договор 
за съвместна дейност работят психиатри и психолози от ОДПЗС – Русе ЕООД. Основната 
дейност на центъра е превенция на употребата на психо – активни вещества сред младите 
хора и работа с лица с наркотична зависимост.  
 
Организация на здравеопазването, кадрова и техническа обезпеченост 

Организацията на здравеопазването в Община Русе не се различава от 
организацията на здравеопазването в цялата страна. Кадровата обезпеченост е много добра 
, но материално-техническата база е остаряла и не отговаря на нуждите на съвременното 
здравеопазване.  

На територията на Община Русе работят 660 лекари, от тях  33 педиатри, 
специалисти по 34  специалности и 168 стоматолози. Медицинските сестри  са 670, а 
акушерките – 72. 

Освен горепосочените общински лечебни заведения в Община Русе има и две 
Специализирани Болници за Активно Лечение – „Ескулап” за акушеро-гинекологична помощ  
и „Медикус” за хирургична помощ - общо с 24 легла. 

В Община Русе работят 119 общопрактикуващи лекари и  4   групови  практики ; 8 
специализирани медико- диагностични лаборатории и 24 специализирани медико- 
технически  лаборатории. Хосписите на територията на общината са 3  /за обслужване по 
домовете/ 

 
Динамика на заболеваемостта 

Данните сочат, че 90 % от посещенията при лекари са в извънболничната помощ, 
като структурата на заболеваемостта в общината  не се различава чувствително от тази в 
страната.  

Населението на Община Русе боледува най-често от: 
• Болести на дихателната система – 40 % 
• Болести на нервната система – 14 % 
• Болести на органите на кръвообращението – 7% 
• Травми и отравяния – 8 % 
• Болести на кожата и подкожната тъкан – 5 % 
• Психични разтройства – 5 % 
• Болести на храносмилателната система – 5 % 
• Болести на пикочо – половата система – 5 % 
• Новообразувания – 1.3 %  

 
Фактори на здравен риск 

Върху здравето влияят много фактори и  само малка част от тях са свързани със 
състоянието на здравеопазната система.  Здравеопазването е една от най – скъпите 
системи дори в световен мащаб, което налага постоянното му реформиране.Немалък е и 
броят на многочленните домакинства, което също е рисков фактор за здравето.Увеличава се 
и броят на хората с трайна неработоспособност, които за град Русе са приблизително 6000 
души. 
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Основните фактори, влияещи на здравето са : 

• Географски – характерни за града са високи температури през лятото и ниски през 
зимата, което се отразява неблагоприятно върху здравето, особено на по-
възрастното население и на болните от сърдечно – съдови заболявания; 

• Социално-икономически - Безработица, ниски доходи и постоянен стрес са особено 
рискови фактори за физическото и психично здраве на хората в активна възраст; 

• Нерационалното хранене, затлъстяването, ниската двигателна активност, 
употребата на цигари, а през последните години и на наркотични вещества  влошават 
в немалка степен здравето на жителите на Община Русе; 

 
Рискова е и висока заболеваемост от ППБ в региона, поради специфични географски и 
социални фактори и ниската  здравна култура, особено сред ромското население. 

 
Болестни характеристики на смъртността 
От причините за смърт първото място се държи от болестите на органите на 
кръвообращението – 65 %. Веднага след това като причина за смърт се нареждат 
новообразуванията – 14.5  %, следват болести на дихателната система - 5.2 % и травми 
и отравяния – 5 % т.е. 88 % от смъртните случаи се дължат на тези 4 групи заболявания. 

Положително за град Русе е, че детската смъртност/10 ‰ /  е по-ниска от тази в 
страната /14 ‰ /  
 

SWOT  АНАЛИЗ 
 

СИЛНИ СТРАНИ 
 

СЛАБИ СТРАНИ 
 

1. Наличие на достатъчно лечебни 
заведения за болнична помощ, две от 
които са за социално значими 
заболявания 

2. Добра обезпеченост с квалифицирани 
специалисти 

3. Изградена добра мрежа от Детски ясли 
4. Добре развита мрежа в  училищно 

здравеопазване 
5. Ефективна превенция на наркомании и 

ХИВ-СПИН 
6. Добро взаимодействие между Общината 

и общинските лечебни заведения, 
РИОКОЗ, РЦЗ 

7. Добро взаимодействие между Общината 
и общинските лечебни заведения 

1. Липса на възможност Общината да 
участва във формирането и 
провеждането на здравна политика 

2. Недостатъчно техническо оборудване  
3. Амортизирана апаратура 
4. Амортизирани сгради, нуждаещи се от 

ремонт 
5. Липса на възможност Общината да 

участва в провеждането на здравна 
политика 

6. Липса на лечебно заведение за 
долекуване, което налага 
хоспитализации по социални индикации 

7. Струпване на ОПЛ в три центъра, 
недостатъчно от тях със специалност 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
ЗАПЛАХИ 

 
 

1. Засилване на промоция на здравето в 
учебни заведения – създаване на навици 
за здравословен начин на живот 

2. Разкриване на заведение за долекуване 
и приют 

3. Усъвършенстване на програми за 
здравни грижи 

 
1. Тенденция за увеличаване и 

задълбочаване на заболеваемостта 
2. Късно диагностициране 
3. Несъответствие между необходими и 

отпускани средства за задоволяване на 
здравните потребности 
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Налага се изводът, че приоритетно за  Община Русе през периода 2005- 2013г. ще 
бъде усъвършенстването на здравната система  в следните три основни направления: 
укрепване и опазване на здравето на жителите на общината. За целта е необходимо 
модернизиране на базата, процедурите и правилата за провеждане на съвременно 
медицинско обслужване; приоритетно насочване на основната част от собствените приходи 
за закупуване на нови технологии и апаратура, внедряване на нови диагностични и лечебни 
методики и квалификация на персонала; понижаване на заболеваемостта и 
минимизиране на здравните щети  чрез промоциране, с активно ангажиране на медиите и 
специалистите от училищно здравеопазване, на здравословен начин на живот, намаляване 
здравните и социални щети от вредни навици на населението; Оптимизиране на  разходите 
и източниците за финансиране и повишаване на качеството на медицинската помощ чрез 
адаптирането на човешките ресурси в здравеопазването към новите икономически условия и 
професионални изисквания. Подобряването на  качеството на предлаганите здравни услуги 
и интервенции може да бъде постигнато чрез внедряване в практиката на национални 
стандарти, протоколи за качество, консенсуси за профилактика, диагностика и лечение на  
заболяванията. Необходимо е и  изграждане на система за обратна връзка с потребителите 
на здравна помощ чрез анкетни карти, въпросници и други, както и продължаващо обучение 
и супервизия на персонала. 
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 

В условията на преструктуриране на българската икономика в социалната сфера се 
очертаха съществени проблеми,  свързани с нарастване броя на лицата, нуждаещи се от 
социална защита. През последните години регистрираните безработни на територията на 
общината намаляват достигнатото ниво от 7 %, което може да се разглежда като резултат от 
мерките, предприети от Министерството на труда и социалната политика по отношение 
пазара на труда. 

Във връзка с промяната на Закона за социалното подпомагане от 1.01.2003 г. 
социалното подпомагане стана  държавна дейност и се финансира от Министерството на 
труда и социалната политика.Социални помощи се изплащат от Дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Русе. Забелязва се тенденция към намаляване броя на лицата, 
подпомагани по чл. 9 от ППЗСП вследствие на започналата програма “От социални помощи 
към осигуряване на заетост”. Забелязва се спад на еднократните помощи по чл. 16 от 
ППЗСП. Увеличава се броят на лицата (безработни и социално осигурени), получаващи 
семейни помощи за деца, като това се дължи на промяната в Закона за семейни помощи и 
начина на получаването им в дирекциите “Социално подпомагане”. 
 

 Показатели  2000 2001 2002 2003 2004 
1 Подпомагани лица и семейства 

- общо 
- в т.ч. в натура 

 
 

4842 
3562 

 
 

5435 
3393 

 
 

5308 
4435 

 
 

4746 
- 

 
 

3393 
- 

2 Разпределение на подпом. лица по 
възраст 
а) до 18 г. 
б) в труд. възраст 
- в т.ч. безработни 
- в т.ч. до 30 г. 
в) в пенсионна възраст 
- в т.ч. пенсионери 

 
 
125 

4624 
4227 
1722 

93 
26 

 
 
162 

5134 
4577 
1968 

139 
29 

 
 
170 

4948 
4150 
1850 

190 
37 

 
 
115 

4272 
1358 

- 
359 

- 

 
 
135 

2947 
- 
- 

311 
- 

3 Подпомагани инвалиди – общо 
а) инвалиди І гр. 
- в т.ч. с чужда помощ 
б) инвалиди ІІ гр. 
в) инвалиди ІІІ гр. 

 
185 

20 
8 

74 
91 

 
215 

18 
9 

97 
100 

 
230 

26 
17 
85 

119 

 
518 
105 

78 
221 
188 

 
398 

53 
31 

202 
136 

4 Многодетни семейства 301 350 345 - - 
 

 Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 
1 Месечни помощи по 

чл. 9 от ППЗСП в лв. 
 

1 698 121 
 

2 005 851 
 

2 518 591 
 

1 800 072 
 

1 164 643 
2 Еднократни помощи 

по чл. 16 от ППЗСП в 
лв. 

 
304 004 

 
200 270 

 
114 505 

 
 

 
22 101 

3 Месечни помощи за 
деца в лв. 

 
 

 
1 056 989 

 
465 975 

 
400 108 

 
5 167 386 

      Източник- Общинска дирекция “Социално Подпомагане” 
На територията на общината социални услуги предлагат следните домове: 

1. Дом за стари хора “Възраждане”  – капацитет 234 домуващи, персонал – 60 
души  

2. Дом за възрастни с физически увреждания “Милосърдие“ с филиал в кв. 
Средна кула    - капацитет 82 домуващи, персонал – 31души 
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3. Дом за възрастни с деменция “Приста“ – капацитет – 120 домуващи, 
персонал – 38 души 

4. Домашен социален патронаж – капацитет –202души, филиал -154  персонал 
– 41, обслужва града и села от общината / Мартен, Сандрово, Тетово, Ново село, Николово, 
Червена вода/ – обхваща -персонал 

5. Комплекс за социални услуги по проект на Министерството на труда и 
социалните грижи ”Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в 
България” 

Комплексът включва: Център за обществена подкрепа, център за деца на улицата, 
звено”Майка и бебе”. По проекта МТСП осигури 345000 евро за строителство и ремонти на 
предоставените от общината сгради и терени, както и  80000 евро за обзавеждане. 

6. Защитено жилище за младежи , излизащи от домовете за деца – 2005г., за 
чието изграждане общината предостави сграда 

7. Приют за безпризорни деца – съвместно с БЧК 
8. Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост – училище 

”Олимпи Панов” с капацитет – 24 деца и персонал – 11 души през 2005г.  
Дневният център за деца с умствена изостаналост на “Каритас”, който  през 2006 г. 

ще премине в общинска дейност. 
Социалните дейности на общината  включват: пенсионерски клубове – 22, клубове на 

инвалиди  - 4. Дейността им е свързана с финансиране от общинския бюджет, която включва 
разходите на клубните помещения за ел. енергия, вода, твърдо гориво, телефон. 

  Домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи на 
територията на общината са : 

1. „Райна Гатева” – капацитет 72 деца 
2. „Димитър Басарбовски” – 100 деца 
3. „Надежда”  -  капацитет 55 деца от  3 до 7 години 

Издръжката на домовете за деца е от Министерството на образованието, а не от 
общинския бюджет. 

4. Дом „Майка и дете” се финансира от Министерството на здравеопазването. 
 

SWOT анализ 
Силни страни Слаби страни 

1. Разширяване обема на предлаганите 
социални услуги 

1.Остаряла материална база, нужда от ремонт 
на домовете за стари хора 
 

2. Участие на неправителствени организации в 
общински проекти за предоставяне на соц. 
услуги 

2. Липса на център за бездомни и изоставени 
възрастни. 
 

Възможности Заплахи 
1. Разширяване обхвата на социалните услуги 1. Увеличаване броя на лицата, нуждаещи се от 

социална защита 
 
ИЗВОД : Необходимо е усъвършенстване и развитие на системата за социалното 
подпомагане на територията на Община Русе, което да обхваща подобряване качеството 
на предлаганите социални услуги. Поради разширяване на обхвата на лицата , нуждаещи се 
от социални услуги – лица с увреждания, самотни възрастни и безработни, се налага 
развитие на съществуващата материална база - създаване на четири дневни центъра за 
възрастни хора, построяване на дом за самотни възрастни хора, приют за бездомни и 
изоставени и разкриване на дневни, рехабилитационни и консултативни центрове за 
социални услуги. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
I. ПРОФИЛ НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА 
 
Русенската образователна система има завидна 166-годишна традиция и много добре 

развита и работеща мрежа от детски, средни и висши учебни заведения, които отговарят на 
широк спектър от ученически интереси и предпочитания и дават възможност за 
последователно завършване на всички степени на обучение – от начално до висше. 

 
1. Висши училища. 
 
Основно средище на висшето образование в един немалък регион на Северна 

България е Русенският университет “Ангел Кънчев”. В него се обучават около 8 000 студенти 
и докторанти в над 50 специалности за степени “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. 
Университетът разполага с модерна материално-техническа база, спортен комплекс и 
общежития. Налице е и положителна тенденция за нарастване на броя на чуждестранните 
студенти. Активното международно сътрудничество и участието на РУ “Ангел Кънчев” в 
редица международни научни и изследователски програми го нареждат по този показател в 
първата тройка на България. По други основни показатели: брой кандидати за едно място, 
бюджет, кадрови потенциал, материално-техническа база университетът неизменно е сред 
първите 10 в страната. През следващите няколко години е напълно възможно висшето 
училище да успее да завърши новия технологичен корпус в непосредствена близост до 
централната сграда. Това би създала и нови възможности за развитие.  
 

В  Медицински колеж “Ив. Павлов” се обучават студенти за степен “специалист” по 
три специалности: медицинска сестра, клиничен лаборант и акушерка. Броят на студентите е 
126, а на преподавателите 30. 

В Земеделски колеж се обучават около 600 студенти за степен “специалист” по три 
специалности: стопанско управление, фермерство и аграрна икономика. 

 
2. Общински училища. 

 
2.1 Гимназии и средни общообразователни училища / СОУ/. 
 

Уч. 
1990/00 

Уч. 
2000/0
1 

Уч. 
01/02 

Уч. 
02/03 

Уч. 
03/04 

Уч. 04/05 Уч. 05/06 
Прогноза 

 

Учебно заведение 
П-
ки 

У-ци У-ци У-ци У-ци У-ци П-
ки 

У-ци П-
ки 

У-ци 

1.АГ  “Гео Милев” 
 

30 761 755 760 732 694 27 672 26 644 

2.МГ  “Баба Тонка” 
 

28 704 694 708 715 726 28 724 28 725 

3.СОУЕЕ 
”Св.К.К.Философ” 

60 1530 1581 1632 1689 1703 68 1724 67 1722 

4.СОУПНЕ ”Фр.Шилер” 
 

52 1180 1227 1177 1112 1193 50 1172 51 1211 

5.СОУ ”Хр. Ботев” 
 

52 1200 1263 1268 1220 1199 50 1188 51 1200 

6.СОУ ”Й. Йовков” 47 1174 1172 1123 1003 924 38 869 38 870 
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7.СОУ ”Възраждане” 
 

52 1278 1302 1212 1224 1193 47 1169 47 1170 

8.СОУ ”О. Панов” 
 

41 962 916 931 813 722 28 620 25 557 

9.СОУ ”В. Левски” 
 

86 2006 1930 1835 1721 1752 75 1715 76 1763 

10.Сп.У ”М.р. Ат.Узунов” 22 515 462 444 459 470 18 480 18 482 
ОБЩО: 
 

47
0 

1131
0 

11302 1109
3 

1068
8 

1057
6 

42
9 

1033
3 

42
7 

1034
4 

Средна пълняемост на  
1 паралелка 

23,9 
ученици 

 24,0 
ученици 

  

 
2.2 Общински училища / ОУ / 
 

 

 
ОУ 

1999/2000 
бр.        бр.  
парал.   у-ци 

2000/01 
бр.     бр. 
пар.    у-ци 

2001/02 
бр.          бр. 
парал.   у-ци 

2002/03 
бр.         бр. 
пар.     у-ци 

2003/04 
бр.     бр. 
Пар. у-ци 

2004/05 
бр.        бр. 
пар.    у-ци                   

2005/06 
прогноза 
бр. у-ци 

1.”Отец Паисий” 
 

20 445 19 437 22          550 22 493 20 368 18 354 379 

2. “Бр. Миладинови” 36 846 40 922 36     825 32 749 28 700 29 624 583 
3. “Ал. 
Константинов” 

26 570 27 611 27        581 27 553 25 531 23 496 500 

4.“Н. Обретенов” 
 

39 937 34 836 31      721 28 629 24 557 22 487 435 

5. ”П. К. Яворов” 22 
 

423 17 400 16     346 16 309 12 264 11 252 257 

6. ”А. Кънчев” 16 
 

352 15 310 16      308 16 307 14 273 14 254 270 

7. “Т. Кърджиев” 38 
 

818 32 772 33     777 32 725 29 644 25 539 490 

8. “В. Априлов” 36 
 

867 35 900 33   838 32 789 31 723 29 659 631 

9. “Л. Каравелов” 18 
 

452 19 475 19  474 19 445 19 462 19 456 460 

10. “ Ив. Вазов” 35 
 

810 32 751 28   681 27 651 25 581 28 591 513 

11. с. Мартен 16 
 

353 16 341 16    345 15 330 15 322 15 300 293  

12. с. Червена вода 7 
 

117 6 115 17   108 7 111 6 106 5 94 88 

13. с. Ново село 9 
 

162 8 177 8    160 8 143 7 131 7 125 129 

14. с. Тетово 11 
 

249 11 252 11 237 11 245 10 225 10 188 185 

15. с. Семерджиево 8 
 

138 8 140 8 135 7 118 7 115 7 109 109 

16.  кв. Средна кула 13 281 12 245 13 251 11 219 11 194 10 174 151 

17. кв.Долаапите 8 
 

143 8 144 8 136 6 111 7 115 7 105 108 

18. НУ с. Хотанца 4 
 

60 4 56 4 56 4 64 4 57 4 52 44 

19. с. Басарбово 7 
 

95 8 83 8 80 8 78 8 69 3 49 43 

20. с. Николово 11 
 

229 11 237 11 215 9 194 9 1274 9 169 185 

ОБЩО: 380 
 

8347 362 8204 355 7824 337 7263 311 6611 295 6077 5853 

Средна пълняемост 
на една паралелка 

21,9                         
 

22,6 22,0 21,5 21,3 20,6  
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Основната цел на средното образование е да гарантира достатъчно ниво на 

общообразователната подготовка и да формира качества и квалификация на ученика, които 
съответстват на изискванията на днешното общество. 

Като силни страни на общинското средно образование могат да се посочат: 
 
• Силна образователна традиция 
• Русе – притегателен образователен център за ученици от съседните общини – за 

учебната 2005/2006 година за Община Русе са одобрени от МОН допълнително 15 
паралелки за ученици извън Русенска област 

• Успешно профилиране на гимназиалните степени на СОУ и на гимназиите и 
обособяване на училища със собствен облик и място в образователната структура на 
Общината 

• Наличие на достатъчно добри и авторитетни училища, отговарящи на изискванията 
за съвременното  обучение 

• Ефективно взаимодействие и сътрудничество  между училищните ръководства и 
общинската управа 

• Висок образователен ценз на русенските учители – от общо 2455 учители – 82% са с 
висше образование и 36% - с професионално-квалификационна степен / за страната 
73% с висше образование и 21% с професионално-квалификационна степен /. 

• Добра пълняемост на паралелките – 24 ученика в СОУ и гимназии и 20.6 за ОУ за 
учебната 2004/2005г. и добро съотношение ученик/учител – за ОУ – 12/1, за СОУ и 
гимназии 16,2/1 

• Повишаване разходите за образование за последните пет години – от 30% на 36% от 
общия общински бюджет 

• Много добра техническа ефективност на разходите за образование – 95,16% от 
общите финансови вложения 

• По-малък разход за издръжка на един ученик в общинските училища от националните 
показатели – за Община Русе – 141,52 лв., за страната – 161 лв. / за 2004г. / 

• Успешно експериментално въвеждане на делегирани бюджети в училищата на 
русенската община през 2001г., което дава много добри резултати по отношение 
финансовата автономия на училищните ръководства 

 
Като слаби страни могат да се посочат: 
 

• Намаляване на броя на обучаваните ученици – за пет  учебни години учениците в 
основните училища са намалели с 2307 или с 27,6% от общия брой. Най – 
чувствително е намалението в ОУ с. Басарбово – 47,4%, ОУ “Никола Обретенов” – 
47,3%, ОУ “П.К.Яворов” – 40,4%, ОУ кв. Средна кула – 38%, ОУ”Иван Вазов” – 34%. В 
СОУ намалението за същия период е с 9%, а в гимназиите има малко увеличение. 
Общо за Община Русе намалението на учениците е 16,7%, докато за страната е 
25,67% 

• Увеличаване на непълните паралелки в училищата  на селищата на Общината, което 
силно повишава разходите за издръжка и понижава резултатите от учителския труд. 
Непълните паралелки са 9,6% от общия брой на паралелките за учебната 
2004/2005г., а общия брой на учениците, които се обучават в “слетите паралелки” е 
138 или 2,3% от всички ученици в общинските училища. 

• Макар и да намаляват в селищата от района на общината все още съществуват слети 
паралелки. 

• Увеличаване броят на децата, които не постъпват или отпадат от училище. Като 
основни причини за тази негативна тенденция могат да се посочат: финансовата 
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несъстоятелност на родителите и невъзможността на определена категория деца да 
се справят с учебния материал. 

• Недостатъчен процент учители от общия брой, които владеят чужди езици и имат 
компютърна квалификация / 20,3% за Община Русе – при 10% за страната и 12% 
използващи компютри при 6% за страната/ 

• Липса на мотивация в  учителите за резултатна работа , поради ниско и 
нестимулиращо заплащане и  в учениците поради липса на добър обществен пример 
и държавна грижа за бъдещето на най-добрите ученици 

• Остаряла и  неефективна учебна база и оборудване 
• Отсъствие на система за реално и перманентно оценяване на учителския и 

ученически труд и резултати 
 
 

2.3 Предучилищно образование – състояние, проблеми и перспективи 
 
Основната цел на предучилищното образование е създаването на условия, в които 

всяко дете да развива максимално своите способности и да формира в определена степен 
умения и навици за труд, учение и общуване. 

 
 

 
Уч. 99/00 

Уч. 
00/0
1 

 
01/02 

 
02/03 

 
03/04 

 
04/05 
 

Прог-
ноза 
05/06 

ЦДГ/ОДЗ 

Бро
й 
дец
а 

Бро
й 
гр. 

Бро
й 
дец
а 

Брой 
деца 

Брой 
деца 

Брой 
деца 

Бро
й 
деца 

Брой 
групи 

Брой 
деца 

1.”Детелина” 370 14 
 

337 340 332 312 229 13 290 

2.”Чучулига” 330 12 
 

317 317 345 355 348 12 350 

3.”Слънце” 265 11 
 

263 270 286 285 280 11 280 

4.”Ралица” 51 2 
 

50 52 49 52 58 2 58 

5.”Здравец” 270 12 
 

274 280 294 317 311 12 320 

6.Радост” 359 13 
 

310 328 315 315 305 12 300 

7.”Иглика” 343 15 
 

321 304 284 304 329 13 340 

8.”Русалка” 288 12 
 

268 251 248 251 241 11 250 

9.”Пинокио” 269 12 
 

242 225 196 194 166 8 180 

10.”Незабравка” 275 11 
 

225 241 230 236 236 10 240 

11”Снежанка” 408 15 
 

391 386 381 379 396 15 395 

12”Червената шапчица” 317 12 
 

275 292 282 266 253 12 260 
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13”Пролет” 177 8 
 

136 133 123 117 125 5 135 

14.”Зора” 37 4 
 

33 32 36 40 42 5 42 

15.”Звездица” 236 9 
 

213 225 241 229 222 9 230 

16. Птицекланица 13 1 
 

11 12 17 15 17 1 19 

17.”Минзухарче” с. 
Басарбово 

72 3 
 

77 61 50 50 52 2 48 

18.”Синчец” кв.Средна кула 95 5 
 

86 90 93 91 94 4 95 

19.”Райна княгиня” с. 
Мартен 

177 8 
 

142 137 140 141 142 6 152 

20.”Приказен свят” с. 
Николово 

126 6 
 

108 116 113 107 106 5 104 

21.”Роза” с.Ново село 58 3 
 

39 40 43 41 42 2 45 

22.”Звънче” с.Червена вода 45 2 
 

43 47 47 41 40 2 41 

23.”Иглика” с.Семерджиево 54 3 
 

53 55 53 49 48 2 50 

24.”Щаст. детство” –с. 
Сандрово 

28 1 
 

25 26 23 17 17 1 17 

25”В.Терешкова” – с. Тетово 62 3 
 

46 54 49 45 50 2 48 

ОБЩО 472
5 

197 
 

428
5 

4314 4270 4249 4219 176 4289 

Средна пълняемост на 1 група за 
уч. 1999/2000 г. - 24 деца 
 

 Средна пълняемост на 1 група за 
учебната 2004/05 г. - 24 деца 

 

 
Община Русе разполага с добре развита и районирана мрежа от ЦДГ, съобразена с 

материалните възможности на родителите и броя на нуждаещи се деца, което осигурява 
лесен достъп до образователната услуга. 

Налице е добро съчетание на квалификация и работа на учителите, ефективно 
ръководство, активно взаимодействие с родителите и добре поддържана материална база, 
висок % на обхванатите деца – 80,5% при 74,2% за страната. 

Образователната политика на общината по отношение развитието на ЦДГ среща и 
конкретни трудности, породени от отрицателната демографска тенденция / за разглежданите 
5 години, броят на децата в ЦДГ е намалял с 520 или 10,6% от общия брой/ и непълен 
обхват на най-нуждаещи се от грижи и възпитание деца от социално слаби, безработни 
семейства и от малцинствата. Недостатъчни са финансовите средства за допълнителна 
квалификация на учителите, съобразена с динамично променящите се условия на средата и 
изискванията за владеене на чужди езици. Наложително е и обновяване на базата на ЦДГ в 
центъра на града и построяване на една нова ЦДГ. 
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2.4 Извънучилищни общински звена 

 
Извънучилищните общински звена играят решаваща роля за оползотворяване на 

свободното време на децата и учениците, тяхното възпитание и откриването и развитието на 
детските таланти. 
 
 

Център за ученическо, техническо и научно творчество /ЦУТНТ/. 
Дейността на ЦУТНТ обхваща разнообразни форми по научно-технически, 

фундаментални и приложно-технически дисциплини. Способства за осмисляне на 
свободното време и откриване и развитие на научни и технически заложби и таланти в 
децата и учениците и надграждане на постигнатото в училище.  

ЦУТНТ е учебно заведение с утвърдено име и национален авторитет благодарение 
на дългогодишна резултатна работа с изявени ученици. 
 
 

Ученическа спортна школа /УСШ/.  
УСШ е междинно звено между училищния спорт и високото спортно майсторство, 

което се развива в ССУ “М-р А. Узунов” и спортните клубове.В УСШ се работи с 78 групи по 
баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, тенис на маса, спортна акробатика, 
гимнастика, бадминтон, футбол и борба с общо 986 деца / с 22% повече от учебната 
2003/2004г. Добрите резултати се дължат на един високо квалифициран състав на треньори 
и дългогодишна успешна традиция, но са силно ограничени от липсата на собствена спортна 
база и недостатъчно финансови средства за конкретните дейности. 

 
 

3. Държавни учебни звена 
 
3.1 Професионални гимназии 
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В професионалните гимназии в Община Русе са застъпени общо 180 специалности от общо 
290, включени в класификатора на МОН. В последните учебни години се включват и нови 
специалности, които отговарят на интересите на младите хора и търсенето на специалисти 
със  съвременна подготовка, но все още професионалното образование в Русе в голямата 
си част не отговаря на променената икономическа обстановка. Основните проблеми са: 
 

- Наличие на отпадащи ученици и такива, завършващи с ниска квалификация. И двете 
групи са силно податливи на дългосрочна безработица 

- Остаряла материална база за практическо обучение и липса на действаща система 
за производствена практика 

- Недостатъчна годишна издръжка на един ученик 
- Очевидно е, че Община Русе ще съдейства и подкрепя очакваните решения по 

отношение оптимизиране на мрежата от професионални учебни заведения и 
подобряване качеството на подготовката на техните възпитаници. 

 
 

Наименование 
Учебна 2004 / 2005 г. 
 

 
Паралелки Общ брой ученици Общ брой персонал (от 

тях педагогически) 

1. ПГ по дървообработване и вътрешна 
архитектура 

21 500 61 / 41 

2. ПГ по електротехника и електроника 
29 738 

 
96 / 68 

3. ПГ по зърнопреработвателни и 
хранителни технологии 

22 498 82 / 55 

4. ПГ по икономика и управление  
29 749 

 
78 / 58 

5. ПГ по химични технологии и 
биотехнологии 

22 548 65 / 48 

6. ПГ по речно корабостроене и 
корабоплаване 

21 502 65 / 45 

7. ПГ по селско стопанство 
18 337 

 
88 / 49 

8. ПГ по туризъм 
25 591 

 
75 / 52 

9. ПГ по облекло 
24 595 

 
80 / 56 

10. ПГ по текстил 
12 283 

 
38 / 28 

11. ПГ по железопътен транспорт 
8 154 

 
40 / 26 

12. ПГ по строителство арх.и геодезия 
21 465 

 
71 / 52 

13. ПГ по промишлени технологии 
27 564 

 
95 / 68 

14. ПГ по механотехника 
22 506 

 
74 / 51 

15. ПГ по транспорт 
9 179 

 
35 / 23 

ОБЩО 
310 7209 

 
1043 / 722 
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Към държавните училища следва да се добави и Националното училище по изкуствата 
“Професор В. Стоянов”. То единственото училище в Русе с национален статут. В него се 
обучават около 500 ученика по специалностите: класически музикални инструменти, 
класически танц, класическо пеене, изобразително изкуство и български народни танци. 
 

3.2 Помощни училища 
 

В Русе фунционират две помощни училища ОПУ “Д-р Петър Берон” и ПУ “Св. Св. Кирил и 
Методий”. В таях се обучават общо около 250 ученика. С последователно реализиране на 
Националната и общинска стратегия за закрила на детето и в двете помощни училища ще 
настъпят промени, най-вече в ПУ “Св.Св. Кирил и Методий”, на което предстои да се 
трансформира в стандартно основно училище, включващо в себе си и помощни паралелки. 

 
3.3 Частни училища 

 
1. Средно мюсюлманско училище: 136 ученика в 8 паралелки. 
2. Частна професионална гимназия “Евроинелект” – общо 24 ученици в 5 паралелки. 
3. Частна езикова гимназия “Уилям Шекспир” – 18 ученици в 3 паралелки. 
Предстоящо е откриването на Частно училище “Леонардо да Винчи” – 01.ІХ.2005г. 
 

SWOT  АНАЛИЗ 

СИЛНИ  СТРАНИ СЛАБИ  СТРАНИ 
 

1. Община Русе разполага с пълноценна 
мрежа от детски заведения, основни 
училища, средни общообразователни 
училища и развито профилирано 
обучение. 
2. Дълбоки традиции за качествено 
образование. 
3. Лесен достъп до звената от 
предучилищно обучение – ясли и детски 
градини / добре развита структура от 
детски заведения и съобразена с 
материалните възможности на 
родителите месечна такса/. 
4. Висок процент на обхват на нашите 
деца в ЦДГ – 80.5% от всички деца на 3,4,5 
и 6 години при 74.2% за страната. 

5. Успешно профилиране на 
гимназиалните степени на СОУ и на 
общообразователните гимназии  и 
обособяване на отделни училища със 
собствен облик и място в 
образователната общинска структура. 
6. Ефективно взаимодействие и 
сътрудничество между училищните 
ръководства и общинската управа. 

1. Непълен обхват на деца от 
семействата на безработните, 
социално слаби , от ромското 
малцинство и семейства  в риск. 

2. Недостиг на финансови средства за 
допълнителна квалификация на 
учителите, необходима за успешна 
работа в днешните динамично 
променящи се условия. 

3. Липса на мотивация за лична 
квалификация от страна на по-голяма 
част от учителите. 

4. Малък е процента на учителите, които 
владеят чужди езици и имат 
компютърна квалификация / 20.3% са 
владеещите чужди езици и 12% - 
използващи компютри /. 

5. Остра е нуждата от модернизиране на 
класните стаи, кабинети, спортни 
площадки и физкултурните салони. 

6. Липса на необходимата подкрепяща 
среда за включване на деца със СОП в 
обучението в ЦДГ и училищата. 

7. Финансовите средства, които се 
отпускат на училищата са 
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7. Много добре работеща система на 
делегираните училищни бюджети. 

 

недостатъчни за тяхната нормална 
работа и още по-малко за успешното и 
бъдещото развитие. 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 
1. Оптимизиране на общинската 

училищна мрежа и ежегодния прием в 
училищата  след седми и осми клас. 
Създаване на средищни училища. 

2. Подобряване системата на записване 
на деца в яслите и ЦДГ и откриване на 
нова ЦДГ в централната част на града. 

3. Внедряване на обективна система за 
оценяване ефективността на работата 
в общинските училища и ЦДГ и целево 
финансиране според ефективността на 
работата. 

4. Подпомагане процеса на утвърждаване 
на собствен облик на всяко училище. 

5. Подобряване на механизма за 
финансиране на отделните училища, 
съобразно броят на учениците и 
качеството на обучението. 

6. Компенсиране намалението на ученици 
с включване в учебния процес на 
необхванатите в ЦДГ и училища деца 
от малцинствата, социално слаби и 
безработни семейства. 

7. Намаляване процента на отпадналите и 
непродължаващи обучението си 
ученици. 

1. Негативна тенденция в броя на 
записаните в ЦДГ деца. 

2. Спад в качеството на обучението от V 
доХІІ клас в повечето русенски 
училища. 

3. Нестабилност в нормативната уредба 
на МОН и липса на съществени и 
последователни промени. 

4. Неблагоприятна социална среда, която 
не подпомага училището в неговата 
дейност и демотивира учениците и 
учителите в осъществяване на 
резултатна учебна работа. 

5. Разминаване между изискванията на 
русенската икономика и бизнес и 
съдържанието на съществуващите 
професионални специалности. 

 

 
 

В заключение: 
 
Общинската образователна система разполага със собствена стратегия за развитие 

до 2010 г., в която е конкретизирано актуалното състояние на сектора, очертани са 
основните приоритети, необходимите финансови ресурси, степента на мотивация на 
човешкия фактор и очакваните резултати по години. 
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КУЛТУРА И КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ 
 

  Институционална рамка и правна осигуреност на културата 
 

Като един от най-старите и значими културни центрове в страната, град Русе 
разполага с богато развито културно наследство, устойчива система от институции и 
дейности в почти всички сектори на културата, болшинството от които създадени в началото 
и средата на миналия век, с изградени традиции, уникална битност  и трайно присъствие в  
националния културен процес.  

Широката институционална рамка на русенския културен живот днес се развива в 
контекста на една твърде динамична нормативна и социална база, която в последните 
години на преход доведе до някои промени в статута и управлението на културните 
организации. Активното прилагане  на Закона за закрила и развитие на културата доведе 
през последните осем години до сериозно преструктуриране на сектора, вследствие на което 
редица от водещите културни организации получиха юридическа и финансова 
самостоятелност, което бе решаваща стъпка по посока на  децентрализацията в 
управлението на културния процес.  

През 2000 г. две от основните русенски  културни организации  - Библиотека 
„Л.Каравелов” и Русенския исторически музей, поради големия управленски и 
административен капацитет, с който разполагат, получиха статут на регионални културни 
институти / с обхват за Музея – Русе, Разград и Силистра и за Библиотеката – Русе, 
Плевен и Свищов/ - обстоятелство, което разшири не само формата на техните 
териториални компетенции, но постави на по-високо равнище и конкретните им отговорности 
към развитието на националната култура като цяло. Заедно с това обаче все още не са 
намерили реално решение намеренията на Министерството на културата с този акт да се 
постигне една по-широка и ефективна база във финансирането на дейностите чрез 
поделено участие на обслужваните от регионалните структури общини – един проблем, 
чието решаване ще промени и осмисли съществено съществуващата в момента практика. 
 Обект на преструктуриране през последните няколко години бяха и две много 
специфични за облика на русенския културен живот структури, които получиха статут на  
общински културни институти, по смисъла на чл. 8 от ЗЗРК  – Клуба на дейците на 
културата /преобразуван през 2003 г. с Решение на ОбС – Русе/ и Общинския 
радиоцентър / преобразуван с Решение на ОбС през 2000 г./ Предстоящо е 
преобразуването  и на Русенската художествена галерия – в настоящия момент 
функционираща като автономна дейност на Община Русе. 

Друг съществен дял в съществуваща културна инфраструктура заемат културните 
институти със статут на държавни и общ принципал Министерството на културата: Оперно-
филхармоничното дружество, Драматичен театър „Сава Огнянов”,  Куклен 
театър и  Националното училище по изкуствата „Проф. В.Стоянов”. В този сектор 
управленските компетенции са изцяло в правомощията на Министерството на културата, но 
през последните години е налице и активно взаимодействие между Общината и държавните 
културни институти, както по отношение на финансирането, така и по отношение на някои 
важни партньорски проекти. 

Специфичен сегмент от общия културен контекст оформят съществуващите на 
територията на Русенската община  20 читалища - 6 от тях на територията на град  Русе и 14 
в останалите селища на Русенската община, както и множеството  граждански сдружения – 
над 116, сред които Дружеството на писателите, Дружеството на художниците, Сдружение 
“Европейски пространства”, ФТТ ”Н.Киров”, Сдружение “Проф. В. Арнаудов”, Сдружение 
„Артгруп”, Сдружение „Европейски културен център”, Федерация за алтернативно кино, 
Международно дружество “Елиас Канети” и др. , които независимо от трудностите, 
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съпътстващи неправителствения сектор в периода на преход, поддържат и развиват  
русенския културен живот.  
 Тенденциите към по-широко легитимиране  на гражданското участие в културния 
процес са видими за Русе през последните няколко години и все по-решително започват да 
формират един изключително динамичен и социалноориентиран културен продукт.  

Част от широкото понятие културен сектор са и съществуващите в Русе частни  
търговски организации като печатници, издателски, рекламно-издателски и продуцентски 
къщи, галерии и звукозаписни студиа, водещите сред които са Печатница „Дунав прес”, 
Авангард принт ООД, Издателска къща „Парнас прес”, фотогалерия „Силвена арт”, галерия 
„Аруид”, звукозаписна къща „М&C Рекърдс”.   
 Съвсем естествено в годините на преход в Русе се появиха и редица електронни и 
печатни медии,  преобладаващо частни, които представляват допълнителен ресурс за 
развитието на културата.  В настоящия момента русенският медиен пазар се формира от 12 
радиа, 3 кабелни телевизии, 1 частна ефирна, 2 всекидневника /единият с месечен 
подлистник за култура/ и Регионален телевизионен център - част от системата на БНТ.  
 Като цяло обаче частният сектор в областта на културата, или т.н. културни 
индустрии, с малки изключения е все още недостатъчно развит и не се различава  
съществено от състоянието и проблемите на малкия и среден бизнес в страната, свързани 
основно с  нормативната база, данъчните облекчения за създателите на културен продукт,  
свития като цяло и недобре структуриран културен пазар и  не на последно място 
намалената покупателна способност на населението. На фона на тази не особено 
толерантна към развитието на сектора среда,  усилията  на отделни представители на 
бизнеса все още не могат да достигнат необходимата устойчивост и ефективност, така че да 
влияят структурно върху формирането на културния пазар и върху състоянието на пазара на 
труда като цяло  - каквато е по същество основната цел на тяхното съществуване, реално 
постижима в един по-дългосрочен план. 
 Една голяма част от дейностите в сферата на културата, формиращи значителен дял 
от цялостния културен  продукт на територията на общината, нямат юридическа 
самостоятелност и на този етап се развиват като дейности на Община Русе, обезпечавани 
организационно и ресурсно от Отдел „Култура”. В този комплекс от дейности влизат всички 
мащабни русенски инициативи от регионален, национален и международен характер като 
МФ „Мартенски музикални дни”, Фолклорния празник „Златната гъдулка” и др. По подобен 
начин – като дейности на Община Русе, функционират и Общинският детски център за 
култура и изкуство и Общинският духов оркестър.  

В този смисъл Община Русе и в частност  отдел „Култура”, се явяват един от най-
мощните културни агенти на територията на Община Русе, формиращ   в голяма степен и 
облика, и формата на местния културен процес.  Независимо обаче от факта, че подобен 
модел се практикува в цялата страна, общите тенденции в управлението на този тип 
дейности в  рамките на ЕС налагат синхронизация на тази част от сектора със 
съществуващите европейски практики и прилагане на механизми за децентрализация на 
управлението чрез правна и институционална регламентация на културните  дейности. 
Подобен акт ще доведе до ясни правила, устойчивост и ефективност в управлението и 
развитието  както на самите дейности, така и на сектора като цяло. 

Направеният анализ показва, че при очевидната доминация на държавните и 
общински структури и дейности в сектора на културата, през последните няколко  години се 
наблюдава видима тенденция към диверсифициране на културната инфраструктура и 
повишаване дела на  частното и  гражданско участие – обстоятелство, което макар и бавно 
променя цялостния профил на културната инфраструктура, като налага качествено нов и 
още по-динамичен подход в планирането на културния процес. В пряка връзка с  това е и 
проблемът за публично-частното партньорство. Независимо, че вече има налице 
сериозен опит в това отношение, взаимодействието на Общината с неправителствения и 
частния сектор в областта на културата е все още лишено от необходимата взаимна 
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мотивация  и не достига широката рамка на реалното  партньорство. Съществуват твърде 
много неизползвани ресурси в това отношение – система от възлагателни действия, 
обществени поръчки или съвместни проекти в интерес на общността. Използването на тези 
възможности може да доведе както до чувствително активиране на гражданския сектор и 
повишаване капацитета и многообразието на културната среда, така и до реално 
стимулиране на културното предприемачество и до създаване на благоприятна бизнес среда 
за развитие на културните индустрии, културния туризъм и специфичните услуги в сектора, 
като въздейства по този начин и върху развитието на пазара на заетостта 

 
№ Институти и дейности 

Бр.заети 
637,5 

Мат. база 

Държавни културни институти – 4 бр. 426  
1 Оперно-филхармонично дружество 243 ДС 
2 Драматичен театър “С. Огнянов” 63 ДС +ОС 
3 Държавен куклен театър 24 ДС 
4 НУИ “Проф. В. Стоянов” 96 ДС 

Регионални културни институти – 2 бр. 79,5  
5 Регионална библиотека “Л. Каравелов” 47 ДС + ОС 
6 Регионален исторически музей 32,5 ОС +ДС 

Общински културни институти и дейности 71  
7 Художествена галерия 7,5 ОС 
8 Клуб на дейците на културата 2 ОС 
9 Общински радиоцентър 4 ОС 
10 Общински духов оркестър 18 - 
11 Други дейности по културата - в т.ч. МФ “ММД” и други дейности от регионален и 

национален характер 
13,5 ОС 

12 Общински детски център за култура и изкуство 26 ОС 
Читалища – 20 бр. 61 бр.  

13 “Зора” – Русе 6 ОС  
14 “А. Кънчев” – Русе 7 - собствена 

сграда + ОС 
15 “Хр. Ботев” – Русе 6 ОС 
16 “З. Стоянов” – Русе 5 ОС 
17 “В. Левски” – Русе 4 ОС 
18 “Г.  Бенковски” - Русе 4 ОС  
19 “Св. Кирил и Методий” - Средна кула 4 ОС  
20 “Пробуда” - Николово 4 ОС  
21 “Пробуда” – Тетово 4 ОС  
22 “Просвета” - Ново село 2 ОС 
23 “Т. Кърджиев” -  Червена вода 2 ОС  
24 “Просвета” - Мартен 2 ОС  
25 “Просвета” -  Семерджиево 1 ОС  
26 “Просвета” - Долапите 1 ОС 
27 “Св.Д.Басарбовски” - Басарбово 1 ОС  
28 “Светлина” - Хотанца 1 ОС  
29 “Напредък”- Долно Абланово 1 ОС  
30 “В.Левски” - Сандрово 1 ОС  
31 “М. Горки” - Просена 1 ОС  
32 “Н. Вапцаров” - Ястребово 1 ОС  
33 Регионален читалищен консултативен център 

( рамките на дейност “Читалища”) 
2  

       По собствени данни на Община Русе
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РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНА РУСЕ 

 

ФИНАНСИРАНЕ 
 
 

 
Дейност 2000 г. 2001 2002 2003 2004 2005 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
РБ “Л. 

Каравелов” 
25200 208080 234080 34800 215352 250152 35417 277087 312504 32949 309737 342686 33305 325735 359040 36976 368052 405028 

Регионален 
ист. Музей/ 
Художест 
вена галерия 

24370 128183 152553 22100 147996 170096 20394 206086 226480 10445 231365 241810 31569 264846 296415 22000 304464 326464 

Читалища  44100 44100  46995 46995  122500 122500  238964 238964  261092 261092  274403 274403 
Радио-
център 

2617 18664 21281 6692 12998 19690 5068 20911 25979 5422 23276 28698 4160 26622 30782 6500 36630 43130 

Оркестри 
в т.ч. ДО и 
ФТТ 

“Н.Киров” 

 88856 88856 750 86374 87124 1000 102633 103633 200 115192 115392 680 124454 125134 1100 147810 148910 

Други 
дейности по 
културата, 
в т.ч. МФ 
“ММД” и 
КДК 

77460 217170 294630 88822 219459 308281 103393 299845 403238 104447 322801 427248 118720 286330 405050 157000 528870 685870 

 129647 705853 835500 153164 729174 882338 165272 1029062 1194084 153463 1241335 1394798 188434 1289079 1477513 223576 1660229 1883805 
                   

 
Таблица 2 
 

1. Собствени приходи    2.  Субсидия     3.  Всичко приходи/разходи 
 

По собствени данни на Община Русе 
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Обща оценка на културната ситуация 
 

Извършените през 2003 година изследвания, както и данните, свързани с дейността 
на културните организации през последните 5 години, недвусмислено показват, че секторът 
се развива  в условията на нарастващ пазарен натиск, ограничена публична подкрепа /в 
сравнение с годините преди 1989/ и видими промени в нагласите на общността.  

Като най-рисков на този фон се очертава проблемът  с финансирането на 
културата.   Независимо че общите тенденции във финансирането на културния сектор след 
1996 и 1997 г., когато бе регистриран абсолютният минимум в обществените разходи за 
култура, бележат известно повишаване на реалните обеми, все още секторът изпитва 
критичен недостиг на  средства, и то предимно за издръжка и развитие на дейностите. 
Темповете на нарастване на  разходите за  култура спрямо сборния бюджет на Община Русе 
през последните пет години са твърде скромни и незадоволителни: 2001 г. – 2.74%, 2002 г. – 
2.54%, 2003 г. -  3.38%, 2004 – 3.38%, 2005 – 3.57% /по планови данни/.  
 
Динамика на бюджета за култура 

 По собствени данни на Община Русе 
  
 Предвид факта че регистрираното в представените данни увеличение се дължи на 

рязкото нарастване /над 6 пъти/  на разходите за дейност „Читалища” като делегирана 
държавна дейност през 2002 и 2003 г., както и на средствата за ФРЗ по останалите 
дейности, може да се стигне до извода, че през последните 4 години делът на средствата за 
култура спрямо сборния бюджет на Общината бележи по-скоро застой. От тук произтича и 
сериозният дисбаланс в структурирането на бюджета за култура, при който разходите за 
дейност в отделните институти  са почти символични, за сметка на разходните норми, 
свързани със заплатите. При доста неравномерното развитие на динамиката на бюджета за 
функция „Култура”, дейност „Други дейности по културата”, откъдето се финансира 
цялостния културен календар на Общината, рязко увеличаване на средствата и ръст от 
69.3% се наблюдава едва през 2005 г., което довете до планиране на по-високи обеми от 
средства за проекти, както и средства за редица нови и мащабни инициативи, повишаващи 
качеството и формата на културния живот в града, сред които Европейски музикален 
фестивал, второто издание на Блус-фестивала, 100-годишнината от рождението на Елиас 
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Канети, второто издание на Международния медиен фестивал „Българската Европа”, 140-
годишнината от основаването на Русенската община и др.  

 
 

Динамика на приходите за дейност „Други дейности по културата” 
 

  
По собствени данни на Община Русе 

 
Процесът на икономическо стабилизиране на културните организации се задържа и от  

липсата на държавно регламентирани данъчни и структурни инструменти за подкрепа  на 
културните дейности извън системата на държавното и общинско участие. От друга страна, 
не всички организации имат изграден капацитет и възможност да разчупят рамките на т.н. 
„субсидийно” мислене, поради което делът на собствените приходи в сектора на културата е 
все още твърде скромен като резултат. Увеличението на собствените приходи за дейност 
„Култура” в рамките на общинската инфраструктура за последните пет години бележи ръст с  
93 929 лв., докато общинската субсидия се е увеличила с 1 048 305 лв. Най-критичен в това 
отношение е периодът 2002 – 2003 г., когато се наблюдава спад на собствените приходи с 
7.2% , за сметка на 2004 г., когато настъпва позитивен обрат и собствените приходи 
очертават ръст от 22.78%, с особено категоричен резултат за Регионалния исторически 
музей, чиито собствени приходи се увеличават повече от 3 пъти в сравнение с предходната 
2003 г. поради значително увеличение на туристическия поток. Сериозен ръст на 
реализираните собствени приходи се наблюдава при Международния фестивал „Мартенски 
музикални дни”, където увеличението в сравнение с 2000 г. е повече от  200 %. Трайна 
тенденция към постепенно увеличаване на приходите от собствена дейност регистрира като 
цяло и РБ „Л.Каравелов”. Подобен процес, макар и в по-ниски обеми, се наблюдава  и в 
работата на местните дейности – Общински  Радиоцентър, Духов оркестър и Клуб на 
дейците на културата. 
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Динамика на собствените приходи 
 

 По собствени данни на Община Русе 
 
За  повечето организации  структурата на собствените приходи се формира преди 

всичко от приходи от проекти и много малка част,  поради спецификата на отделните 
дейности, от входни билети и спонсори – тенденция, валидна основно за дейностите, 
свързани с изпълнителските изкуства като МФ „ММД”, КДК, Общински духов оркестър и 
Художествената галерия.   

Сериозен и реален принос към очерталата се в последните години тенденция, 
свързана със системата на проектното финансиране има и Община Русе чрез 
Програмата за подкрепа на проекти в областта на културата, стимулираща дейността не 
само на държавните и общински културни институти, но и на организациите от частния и 
неправителствен сектор. За изминалия период от 2001 до 2005 г. развитието на Програмата 
доведе до осъществяване на 99 партньорски проекта с обща стойност от 173 300 лв. По този 
начин сериозен тласък и реализация получиха такива публични инициативи като „Лятна 
сцена „Сексагинта Приста” на Сдружение „Европейски пространства 21”, ежегодната Лятна 
детска академия на Фондация „Бистра и Галина”, Международния театрален фестивал 
„Театрален пристан на голямата река” на ДТ „С.Огнянов”, както и редица малки проекти, 
свързани с издаване на редки документални сборници и исторически студии, проекти, 
ориентирани към детската и младежка  аудитория. Програмата се превърна в ключов 
инструмент за стимулиране на иновациите и оригиналните творчески идеи в сектора – 
обстоятелство, което активира и разнообрази осезателно съвременната културна  среда.  

На проектен принцип се развиват през последната година и финансовите 
взаимоотношения на Общината с Министерството на културата за финансово участие във 
финансирането на  държавните културни институти.  Резултатите от това партньорство за 
периода от 2000 г. насам са  твърде неравномерни  като процес, поради несъвършенства в  
параметрите на самото договаряне и търсене на  адекватен формат. Установеният през 
2005 г. проектен  тип договаряне регламентира участие на Общината във финансирането на 
конкретен творчески продукт, което доведе и до реален творчески резултат. Общият обем на 
финансовото участие от страна на Общината по договорите за съвместно финансиране с 
Министерството на културата за последните пет години е в размер от   577 414 лв. / при 
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нулево финансиране за 2002 г./, разпределени както следва: за Оперно-филхармоничното 
дружество – 388 414 лв. и за двата държавни театъра /драматичен и куклен/  – 189 000 лв.  

Друга възможна алтернатива за финансирането на сектора в по-дългосрочен план е и 
създаването на работеща система от публични фондове, в т.ч. и общински фонд за 
развитието на културата, развиван в активно партньорство между Общината и местния 
бизнес и насочен към изграждане  на необходимия инвестиционен  климат  за  
развитието на целия сектор, в т.ч. и на културното предприемачество. 

Качеството и потреблението на културния продукт  са също сред ключовите  
за развитието на културните организации фактори. Извършеното през 2003 г. 
социологическо проучване на аудиторията показва като цяло един доста висок за страната  
процент /70 %/ одобрение  за качеството на русенския културен продукт. Интензитетът на 
културните дейности,  високото равнище на участията на отделните културни организации в 
регионални, национални и международни фестивали, програми и проекти, както и широкият 
кръг от партньори /в т.ч. и международни/, които организациите привличат в реализацията на 
творческите си проекти, говорят, че като цяло културният сектор притежава висок творчески 
потенциал и , що се отнася до най-представителната му част, предизвиква видим социален и 
обществен респект.   

В подкрепа на тезата за необходимостта от още по-динамично развитие на сектора 
русенци формират и допълнителни очаквания към културните организации, свързани 
основно с културното разнообразие,  алтернативните и нестандартни творчески идеи, 
формиране на политики по отношение на гастролната дейност и т.н. На фона на 
регистрираната през последните години тенденция към намаляване честотата на общата 
посещаемост на културните прояви, дължаща се както на общото обедняване на 
населението /43.2%/, така и на сериозни  промени в нагласите на аудиторията, наложени от 
инвазията на видео и интернет-културата, тези очаквания говорят за остра необходимост от 
гъвкавост  и по-активна ориентация на сектора към нагласите на общността.  

Основните изводи от направеното социологическо изследване сред гражданите 
сочат, че проблемът за  развитието на публиката и потребителите  и в частност на 
младата аудитория е един от най-важните за развитието на сектора - проблем, за 
решаването на който липсва развита система от мерки и ясно дефинирана  маркетингова 
стратегия. Все още   твърде малка част от културните субекти използват  в своята дейност 
различни инструменти за “отваряне”  към общността и интервениране на пазара. Съзнанието 
на  сектора трудно се “настройва” към принципите на т.н. “пазарно” мислене, като по този 
начин ограничава възможностите за формиране на  социално значим културен продукт. 
Осъзнаването на този важен аспект в поведението на културните организации е не по-малко 
ключов от обективните фактори като финансиране и законодателство.  Добри практики в 
това отношение предлагат през последните години регионалните културни институти, 
свързани с едно по-активно взаимодействие с общността, разширяване на стандартния 
комплекс от дейности и видимо отваряне към потребностите на младежката и детска 
аудитория.  

Специално място в контекста на тази обща за сектора проблематика заемат 
процесите, които се наблюдават в развитието на читалищата като структури, динамично 
свързани и работещи с различен тип общности. Осъзнаването на необходимостта от 
усвояване на нови управленски умения, на нов тип взаимодействие с аудиторията, 
включващи както  традиционните културни, така и новите социални практики, е от 
първостепенна важност за развитието на читалищата като съвременни културни 
организации. Съществува реална възможност читалищата  да се превърнат в партньор за 
решаване на редица неотложни социални проблеми на общността чрез предоставяне на 
социални услуги като обучение и специализирани програми за стимулиране на социалната и 
икономическа активност на отделните социални групи. Добър инструмент в това отношение 
би могъл да бъде създаденият през 2005 г. Регионален информационно-консултантски 
център „Читалища”, чиито функции са насочени именно към стимулиране и изграждане на 
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по-висок административен капацитет и качество на управление на процесите в читалищния 
сектор. 

В този контекст  анализът показва, че от  развитие и “преструктуриране” се нуждае и 
т.н. субективен фактор, включващ състоянието на човешкия ресурс и общата за 
културния сектор необходимост от привличане  на млади специалисти, подготовка и 
обучение на персонала и промяна на нагласите от пасивност към активно маркетингово 
поведение.  
 Общата численост на щатния персонал в системата на държавните, регионалните и 
общински културни институти и дейности на територията на Община Русе е 641.5  – един 
като цяло устойчив и  оптимален за сегашното състояние на сектора  резултат. Резки 
промени се наблюдават единствено при читалищата, които  получиха като държавен 
стандарт положителен ръст в числеността си, достигнал през 2005 г. обем от  61 бройки.   

Важно е в случая да се отбележи, че на практика секторът разполага с далеч по-
широк ресурс, идващ основно от  неправителствените организации и читалищата, чиито 
членове по данни от направената през 2003 г. анкета наброяват над 1800 – един  реален 
потенциал за развитието на сектора, осигуряващ естествени условия за широко гражданско 
участие в  културния процес.   

Съществен се очертава в тази посока и въпросът за мотивацията и 
самочувствието на заетите в сектора и на сектора като цяло – въпрос, от който зависи до 
голяма степен адекватното му  позициониране в общността и вярната ориентация на пазара 
на обществените потребности. Проблемът е сложен и зависим в голяма степен от 
държавната политика в сферата на културата, от социалния статус на работещите в сектора 
и от състоянието на  културното потребление като цяло в национален мащаб. Не по-малко 
важна и ефективна обаче може да бъде  и местната инициатива. Съществена стъпка в това 
отношение  беше постигната с приетото увеличение на средната брутна работна заплата в 
общинските културни институти и дейности през 2005 г. с 30%, което повиши чувствително 
самочувствието на работещите в сектора. 

С особена острота стои проблемът за тежкото състояние и издръжка на 
материалната база в областта на културата, нейната разпокъсаност и в много случаи 
функционална непригодност, както и недостатъчната като качество и капацитет   
техническа обезпеченост на сектора. Като имаме предвид, че по-голямата част  от 
базата, обслужваща културните организации на територията на Русенска община е 
общинска   и държавна собственост, проблемът с нейното поддържане и доизграждане е 
действително въпрос на  целенасочена инвестиционна политика. Независимо от 
реставрацията на една част от сградите -  паметници на културата по програмата “Красива 
България”, една съществена част от сградния фонд на културата се нуждае  от спешни 
ремонтни и реставрационно-консервационни дейности. В сгради – паметници на културата, 
се помещават Драматичният театър, РБ “Л. Каравелов”, КДК, РИМ, Държавния куклен театър  
и ч-ще “Ангел Кънчев”. От особено внимание в краткосрочен план се нуждае сградата на РБ 
“Л. Каравелов”, незавършените обекти  на РИМ, в т.ч. и Природонаучния музей, сградата на 
Русенската художествена галерия. Все още нерешен остава и проблемът с доизграждането 
на къщата-музей “Баба Тонка”. Нужда от сериозни реставрационни дейности има и в 
сградата на КДК. Единствената в Русе зала с капацитет от 600 седящи места – зала 
„Филхармония” / в настоящия момент публична държавна собственост, стопанисвана от  
Русенското оперно-филхармонично дружество/ е крайно амортизирана, в лошо  
конструктивно състояние и се нуждае също от спешен основен ремонт.   

По отношение на техническата обезпеченост съществува изолиран напредък, 
валиден преди всичко за РБ „Л.Каравелов”, където процесът на автоматизация на 
библиотечното обслужване е почти завършен, но като цяло секторът изпитва много сериозен 
недостиг на ресурси. Нуждата от съвременна аудио-визуална техника, изграждане на 
информационни мрежи, работещи в он-лайн режим, особено за дейността на регионалните 
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културни институти и Галерията, изискват в средносрочен план осигуряване на високо 
технологично оборудване с  компютри и софтуер.  

В допълнение към това  редица  публични пространства /закрити и открити/, в 
това число и някои исторически обекти като Римската крепост “Сексагинта приста”, Пантеона 
на възрожденците, както и откритата сцена в района на Западен парк „Приста”, при 
подходящо оборудване и адаптация, могат да предложат атрактивни възможности за 
развитие на алтернативни сцени и форми на културна дейност – особено важна задача и от 
гледна точка на развитието на културния туризъм.   

Липсата на съвременни технически съоръжения като подвижна лятна сцена, сценично 
оборудване, озвучителна и осветителна техника и пр.  за  представяне на различен тип 
културни прояви на открито затруднява допълнително развитието на сектора  както от 
гледна точка на туризма, така и от гледна точка на потребностите, свързани с летния отдих 
на гражданите.  

В  заключение следва да обобщим, че неравномерното и   твърде ниско ниво на 
инвестициите в сектора, особено по отношение на техническата обезпеченост и 
сградния фонд,  е една от основните причини Русе да задържа своя потенциал и развитие  
като привлекателен център за култура и туризъм. 

 

SWOT- АНАЛИЗ 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
Широко развита културна инфраструктура 
и трайно изградена система от институти 
и дейности с определящо място в 
националния културен процес; 
 
Богато културно-историческо наследство 
и традиции във всички сфери на 
културата и изкуствата ; 
 
Добре развит творчески ресурс; 
 
Високо качество на културния продукт; 
 
Системата е в активен процес на 
децентрализация в управлението на 
културните дейности; 
 
Юридическа и финансова 
самостоятелност на голяма част от 
основните културни институти; 
 
Тенденции към разширяване и 
плурализиране на дейността на сектора; 
 
Наличие на обществено доверие към 
сектора; 
 
Наличие на добре развити и  традиционни 
международни контакти и дейности; 

Остаряла и амортизирана материална база; 
 
Недостатъчно технологично оборудване – 
аудио-визуална техника, компютри и 
софтуер; 
 
Липса на добре оборудвани съоръжения за 
дейност на открито – сцени, озвучителна и 
осветителна техника;  
 
Липса на добре подготвени специалисти  за 
управление на културата;  
 
Липса на механизъм и система за  
повишаване и разширяване квалификацията 
на специалистите; 
 
Липса на политика за привличане на млади 
специалисти  в сектора; 
 
Недостатъчно добре развит механизъм за 
планиране и координация на културния 
процес;   
 
Липса на достатъчно финансови средства 
за комплектуване на фондовете; 
 
Недостатъчен обем от средства за 
стимулиране на творчески проекти; 
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Наличие на легитимно   гражданско  
участие в културния процес; 
 
Значителен брой частни търговски 
организации – печатници, издателства, 
продуцентски къщи, галерии, студиа  и 
наличие на инициатива от страна на 
частния сектор; 
 
Наличие на функционираща общинска 
Програма за финансиране и подпомагане 
на художествени проекти; 
 
Национален фонд Култура – държавен 
механизъм за подпомагане на творчески 
проекти, насочени към развиване на 
културния сектор  
 
Наличие на Национално училище по 
изкуствата – като източник на местен 
ресурс за развитието на сектора; 
 
Функциониращ медиен пазар; 
 
Добре информирани, взискателни 
потребители; 
 

 
Липса на достатъчно развит и устойчив 
частен сектор в сферата на културата; 
 
Относителна затвореност  на творческите 
гилдии; 
 
Липса на развита система от мерки и ясно 
дефинирана маркетингова стратегия на 
развитието на публиката и потребителите; 
 
Слабо развит културен пазар и липса на 
мрежа от агенти за разпространение на 
културния продукт; 
 
Неразвито културно предприемачество; 
 
Незавършен процес на децентрализация на 
културните дейности; 
 
Липса на развита система на публично-
частното пратньорство; 
 
Липса на държавно регламентиран 
механизъм за алтернативно финансиране 
на културата;   
 
Липса на гъвкава ценова политика 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
Синхронизация със съществуващите 
европейски практики и прилагане на 
механизми за повишаване 
децентрализацията на управлението; 
 
Развиване на алтернативни форми за 
финансиране на култура, в т.ч. и чрез 
собствена дейност; 
 
Разработване на система от публични 
фондове за стимулиране на културния 
процес; 
 
Създаване на Общински фонд “Култура” 
за стимулиране на културния процес; 
 
Периодични маркетингови проучвания; 
 
Създаване на интернет сайт и електронен 
он-лайн бюлетин за информационно и 
рекламно обезпечаване на сектора; 
 

Липса на адекватна данъчна политика, 
стимулираща спонсорството в сферата на  
културата; 
 
Запазване настоящото статукво и отсъствие 
на държавно регламентирани алтернативни 
механизми за финансиране на култура; 
 
Намаляващи възможности за финансиране 
на културата и в частност на 
изпълнителските изкуства по международни 
проекти и програми; 
 
Нисък социален статус на работещите в 
сектора; 
 
Неизградена нормативна база на културата;  
 
Неразвит рекламен пазар;  
 
Ниска покупателна способност на 
населението; 
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Развитие на регионалните културни 
институти като общокултурни 
образователно-информационни центрове;  
 
Пазарно ориентиран културен продукт; 
изграждане на специализирана програма 
за работа с детската и младежка 
аудитория;  
 
Мултиплициране и ефективност на  
културния продукт ; 
 
Осъвременяване на дейността  и 
функциите на читалищата;  въвеждане на 
нови управленски и социо-културни 
практики;  
 
Разширяване формата на традиционните 
културни дейности и въвеждане на 
нестандартни, алтернативни културни 
практики; 
 
Разработване на нови сценични 
пространства; 
 
Развитие на културен и фестивален 
туризъм; създаване на културен продукт 
като част от туристическото предлагане; 
 
Поддържане на диалога между местната 
власт, дейците на културата и третия 
сектор; 
 
Развитие на културното 
предприемачество; 
 
Създаване на партньорски мрежи, в т.ч. и 
международни; 
 
Развитие на сътрудничеството в рамките 
на  на Еврорегион  Русе – Гюргево и 
Работна общност „Дунавски страни” 

 

 
Рестрикции в бюджета за култура; 
 
Ниско ниво на инвестициите в сектора; 
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С П О Р Т 
 

 
 Исторически бележки 
В най-новата история авторитетът на Русе като основен спортен център със сигурност се 
свързва с олимийските титли на Валентин Йорданов, Христо Марков и Таньо Киряков, с 
безспорните достижения на Веселин Топалов, Софка Попова, Анелия Нунева, Нено 
Терзийски, Е. Игнатов и др. Всички те започнали своята спортна кариера в Русе и 
продължили я в столични клубове (с единствено изключение Е. Игнатов).  

И днес са живи спомените от трайното и силно присъствие на ФК “Дунав” в елитната 
футболна група, препълнения градски стадион и победите над Рома за купата УЕФА, както и 
над ЦСКА и  Левски за първенство. Никола Йорданов, Слави Калчев, Никола Христов, Иван 
Въжаров са легенди в русенския футбол.   

В баскетбола БК “Дунав” бе един от най-коравите отбори в елитната група. Многобройни 
победи над най-силните съперници, пълни зали и респект от имена като Зетов, Евтимов, 
Гончаров, Костов, Петров, Порчев, Мораров. В Русе изгря и една от най-големите звезди на 
родния женски баскетбол Мадлена Станева. Пак в Русе за първи път играха за български 
отбор американци  

Силното присъствие на Русе във волейболната игра се свързва с името на Стефан 
Панчев – един от най-големите и успели треньори в родния женски волейбол. Под негово 
ръководство ВК “Дунав” спечели Купата на България, бронзови медали в републиканското 
първенство и достигна до полуфинал в турнира за Купата на Европейската конфедерация. 
Триумфът на русенския волейбол се свързва и с имената на М. Пенчева, А. Зетова, М. 
Радкова, сестри Боневи, Д. Цанева, които и днес са пример за спортен хъс и воля за победа.  
 
 Актуално състояние на спорта в Община Русе 
 
1. ССУ “МАЙОР АТАНАС УЗУНОВ” 

Безспорно най-голям принос през годините за спортните успехи на Русе има ССУ "Майор 
Атанас Узунов".  То е открито през учебната 1970/1971 година и стартира с 4 паралелки, 
100 ученика, 16 треньора и само 4 вида спорт: лека атлетика, спортна гимнастика, борба 
и баскетбол. През годините постепенно се увеличават както броя на учениците, така и 
обхвата на спортовете. През учебната 2004/2005 година в училището се обучават 480 
ученика и работят 31 треньора по 14 вида спорт: спортна акробатика, борба свободен 
стил, бокс, волейбол, джудо, академично гребане, лека атлетика, кану-каяк, спортна 
гимнастика, спортна стрелба, плуване, художествена гимнастика, вдигане на тежести и 
тенис на маса. 

1.1. Резултати 

За 34-те години от своето съществуване възпитаниците на ССУ “ Майор Атанас Узунов” са 
завоювали от: 

• Олимпийски игри   –   4 златни,  5 сребърни,  6 бронзови медала; 
• Световни първенства   – 15 златни,  5 сребърни, 23 бронзови медала; 
• Европейски първенства  – 24 златни, 25 сребърни, 28 бронзови медала. 
 

През последните 5 години заслужава да бъдат отбелязани следните постижения: Максим 
Петров (свободна борба)  – европейски шампион за юноши 2004 г. и европейски 
вицешампион за юноши за 2005 г. Добромир Петров (свободна борба) световен 
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вицешампион за кадети за 2005 г.; Четворката: Лазаров, Филипов, Марков, Ахмедов 
(спортна акробатика) - трето място на Световно първенство за мъже през 2004 г., Миглена 
Маркова (академично гребане) – второ място на скиф на Световно първенство за девойки 
през 2001 г.;  Петя Кертикова (лека атлетика) – трето място на Балканиада за девойки на 
800 м. и на Европейски младежки олимпийски игри на 1500 м. 

Учениците на ССУ “Майор Атанас Узунов” са извоювали редица призови места в държавни 
първенства, като най-голям принос имат състезателите по кану- каяк, спортна акробатика, 
академично гребане, спортна стрелба, плуване, борба и лека атлетика. 

През последните години има намаляване на  броя на медалите както от държавни 
първенства, така и от участия в европейски и световни първенства. Това се дължи както на 
изключително голямата конкуренция, така и на намаляване на държавния прием. 

 

1.2 Финансиране. 

ССУ “Майор Атанас Узунов” получава държавно финасиране от МОН чрез общинския 
бюджет и финансиране от Държавната агенция за младежта и спорта (ДАММС) за 
треньорските кадри. 

 

1.3 Материално-техническа база. 

ССУ “Майор Атанас Узунов” ползва сгради и прилежащи терени общинска собственост, както 
и общинска спортна база.  

От основен ремонт се нуждае сградата на училището и общежитието. Училището има 
нужда от нов автобус и спортни съоражения. 
 

2. СПОРТНИ КЛУБОВЕ 
  
 В момента в Русе са регистрирани около 80 спортни клуба, от тях около 60 
лицензирани, в които се развиват 45 вида спорт и работят около 160 треньора. 
 

2.1 Резултати. 
 
Най-добри класирания през последните години на Олимпийски игри, Световни и 

Европейски първенства имат състезателите от СККК "Локомотив" (кану-каяк), СК "Джамбо" 
(стрелба с лък), СКСА “Локомотив –ВК” (спортна акробатика), СЛАК “Дунав” (лека атлетика), 
СКБ “Локомотив – Юнак” (свободна борба), ШК “Дунав” (шахмат) и др.  

На Олимпийските игри в Атина през 2004 година Русе беше представен от трима 
състезатели. Най-добро класиране записа Иван Христов – ІV място в четворката каяк на 
1000 м., а Станимир Атанасов се класира на VІІІ място на единично кану на 500м. През 2004 
година също Станимир Атанасов се класира на ІІІ място на кану 1000 м. в Световната купа 
по кану - каяк. На Олимпийските игри в Атина добре се представи и Явор Василев, който зае 
ХVІІ място в състезанието по стрелба с лък. 

Изключително постижение през 2005 година е второто място на Мариян Бойчев на 
Световното първенство за деца до 14 години. Безспорен успех през 2005 година е и ХVІІ 
място на Явор Василев на Световното първенство по стрелба с лък. 

Както се вижда успехите на русенския спорт през последните години се свързват с 
няколко имена в индивидуални спортове като кану-каяк, спортна акробатика и стрелба с лък. 
Много вероятно е младите таланти в борбата, леката атлетика и шахмата да продължат 
своята кариера извън Русе. 
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Основните причини за ярко изразена негативна тенденция на изтичане на спортните 
таланти на Русе са: 
Ø С малки изключения спортните клубове нямат напълно изградена пирамида: деца, 

юноши (девойки) младша и старша възраст, мъже (жени). Нещо повече липсва 
всякаква активност и желание от страна на клубовете да развиват мъжко и женско 
направление, дори и в спортове, където са налице много добри резултати в юношеска 
възраст: бадминтон, плуване, борба, тенис, шахмат, бокс и др. 
Положителни изключения са: БК “Дунав” (баскетбол), ФК “Дунав” (футбол), СККК 
"Локомотив" (кану-каяк), СКСА “Локомотив –ВК” (спортна акробатика), СЛАК “Дунав” 
(лека атлетика), СКВТ “Локомотив” (водна топка). От есента на 2005 г. ВК “Дунав” 
(волейбол) възражда мъжкото направление.  

Ø Недостатъчен финансов ресурс. Безспорно за развитието на мъжко и женско 
направление е необходим солиден финансов ресурс. Липсата на Закон за спорта, 
който да стимулира подпомагането на спорта е също причина за твърде ограничените 
финанси. 

Ø Липса на съвременна и модерна материално-техническа база. Спортната база в 
Община Русе е твърде остаряла и се нуждае от реконструкция. Особено тревожно е 
състоянието на базата предназначена за развитие на плувните спортове. 
 
Като негативна тенденция в работата на спортните клубове може да се посочи  и 

липсата на заинтересованост за развиване на масов спорт. Това се дължи на факта, че 
съгласно нормативната уредба на национално равнище броят на занимаващите се не е 
критерий за оценка на спортния продукти и не се заплаща. 

 
2.2 Финансиране 

 
Спортните клубове се финансират от: 

• Спортния тотализатор чрез съответната федерация и ДАММС – важи само за 
лицензирани спортни клубове. Субсидиите, които се получават са символични. 

• Такси от собствените си състезатели. Почти всички клубове използват този 
начин на финасиране. 

• Трансфери на собствени състезатели в други клубове. Този начин за 
финасиране е предпочитан тъй като гарантира бързи приходи, при това често 
сделките стават на четири очи. 

• Община Русе чрез общинския бюджет и клуб “Олимпиец”. Налице е 
положителна тенденция на увеличаване на общинските субсидии за спорт. За 
2005 г. в общинския бюджет разходите за “Програма Спорт” са 240 000 лв., 
което е три пъти повече в сравнение с 2004 г.  
Община Русе подпомага спортните клубове и чрез финансиране от клуб 
“Олимпиец”. Съгласно сключения договор  на клуба с общината всеки месец се 
превеждат 12 000 лева за подпомагане дейността на спортни клубове.  

• Рекламодатели и спонсори. За съжаление този начин на финансиране, който 
по принцип има голям потенциал, в Русе се използва слабо. Липсват законови 
уредби, които да стимулират подпомагането на спорта. Липсват и 
международни крупни компании в Русе. 

 
2.3 Спортна база 

 

Община Русе подпомага съществено спортните клубове като предоставя безвъзмездно 
за ползване част от общинска спортна база.  
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 Състоянието на спортната база обаче не отговаря на съвременните изисквания за 
висока функционалност и максимална сигурност при експлоатацията им. Съществуващата 
база е крайно недостатъчна и претоварена.  

Спортната база в общинските училища е в лошо състояние. В някои училища липсват 
физкултурни салони и се използват пригодени класни стаи: ОУ "Никола Обретенов", АГ "Гео 
Милев". Откритите спортни площадки в училищата също са в незавидно състояние. На много 
места настилката е остаряла и амортизирана (МГ "Баба Тонка") и масово липсват 
елементарни спортни съоръжения /баскетболни кошове, маси за тенис, писта за покриване 
на изискваните нормативи/. 
 Градският стадион се нуждае модернизация и реконструкция, тъй като не отговаря 
дори и на минималните европейски стандарти за експлоатация. От модернизация и 
реконструкция се нуждаят и вече доста остарелите спортни комплекси “Дунав” и “Ялта”. 

Съществуващите плувни басейни са недостатъчни, особено покритите, които биха 
осигурили целогодишна подготовка на състезателите по водните спортове. Необходимо е да 
бъде изграден съвременен и модерен плувен комплекс, където да се развиват всички плувни 
спортове - плуване, водна топка, скокове във вода, синхронно плуване.   

Гребните спортове също имат затруднения с материалната база, свързани със 
собствеността на базата. Езерото "Липник", което има отлични природни дадености, би 
могло да се превърне в модерна национална гребна база. 

Големите възможности на Русе, като център не само на спортни събития, са свързани 
с реализацията на проекта “Спортен комплекс Русе”, който включва модерна и 
многофункционална спортна зала за 5 000 зрители, която да отговаря на всички стандарти 
за провежданена големи международни състезания по спортове на закрито: баскетбол, 
волейбол, хандбал, спортна и художествена гимнастика, спортна акробатика, бадминтон, 
борба, бокс  и др. Наличието на един такъв комплекс наистина би превърнало Русе в 
основен спортен център и център на големи спортни събития. 

 

3. УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА    
 

Ученическата спортна школа /УСШ/ е обслужващо звено в системата на Народна 
просвета. Дейността на УСШ е насочена към усъвършенстване на физическата подготовка  
на учениците. Тя се явява естествено звено между масовия спорт, който се развива в 
училищата и високото спортно майсторство, което се развива в  Спортно училище и 
спортните клубове. 

Чрез средствата и формите на физическата подготовка в УСШ се решават специфични 
задачи: 

• Осъществява се качествен подбор с цел издирване на перспективни деца и 
включването им в организирани форми; 

• Талантливите деца се насочват към подходящ за техните качества спорт; 
• Провежда се съвременен тренировъчен процес; 
• Провежда се подготовка на представителните отбори на УСШ за състезания; 
• Съчетава се тренировъчния процес с възпитателна работа за по-пълноценно 

развитие личността на децата. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2006 - 2013 94

БРОЙ НА СИСТЕМНО ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС СПОРТ ДЕЦА 
В ГРУПИТЕ НА УСШ – РУСЕ: 

 

Година Брой 
треньори 

Брой 
състезател

и 
2001/2002  7 469 
2002/2003  7 488 
2003/2004 11       1037 
2004/2005 11       1093 

По собствени данни на Община Русе 
 

През 2004/2005 учебна година в школата се развиват 10 вида спорт в които са обхванати 
1099 деца на възраст от І до VІІІ клас. 
 

БРОЙ ДЕЦА, УЧИТЕЛИ И ГРУПИ В УСШ 
 

№ СПОРТ Учит
ели 

2001/2002 
групи   деца 

2002/2003 
групи  деца 

2003/2004 
групи  деца 

2004/2005 
групи  деца 

1. Баскетбол 2 -      - -      - 14     209 14      215 
2. Волейбол 1 5      76 5      78 7     108 7     112 
3. Хандбал 1 5     78 5      80 7     109 7     118 
4. Лека атлетика 1 5      65 5      67 7      84 7       90 
5. Тенис на маса 1 5      66 5      70 7      90 7       94 
6. Спорт. акробат 1 5      60 5      62 7      85 7       88 
7. Гимнастика 1 5      61 5      63 7      86 7       91 
8. Бадминтон 1 -       - -      - 7      88 7       92 
9. Футбол 1 -       - -     - 7      93 7     103 

10. Борба 1 5     63 5      68 7      85 7       90 
        По собствени данни на Община Русе 

През годините се наблюдава тенденция на нарастване на  броя на децата и 
учениците, занимаващи се със спорт в УСШ. Особено голям интерес проявяват както 
учениците, така и техните родители към спортовете: баскетбол, волейбол и футбол. 

 
3.1 Резултати. 
 
През последните три години УСШ – Русе завоюва множество призови места в зонални 

и републикански първенства: 
 

• 2002 г. – 3 първи, 3 втори, 1 трето и 1 пето място 
• 2003 г. – 1 второ и 1 трето място 
• 2004 г. – 2 първи места, 3 златни и 2 сребърни медала 
• 2005 г .– 2 първи, 1 трето, 1 четвърто, 1 седмо място, 3 златни медала  

 
Община Русе през последните четири години неизменно е в челната тройка на  

комплексното класиране във финалите на “Ученически игри”.  
През последните 5 години най-добри класирания в “Ученически игри” имат учениците от 
МГ “Баба Тонка”, които са завоювали 6 титли и 2 трети места по лека атлетика. Много 
добре се представят учениците на ОУ “Братя Миладинови” – 2 титли, 1 второ и 1 трето 
място; АГ “Гео Милев” - 1 титла и 2 трети места. СОУ “Хр. Ботев” завоюва през 2005 г. 
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републиканската титла по баскетбол за девойки старша възраст. Добри класирания имат 
още: ПГИУ “Елиас Канети”, ОУ “Л. Каравелов” и др. 

 
 3.2 Финансиране 
 
 УСШ се финасира изцяло от общинския бюджет – функция “Образование” 
  
 3.3. Спортна база. 
 

УСШ използва безвъзмездно общинската спортна база и спортната базаа на 
училищата. 

 
 Политика на Община Русе в областта на спорта 

 
Като отчита ролята и значимостта на спорта в съвременното общество и по-

конкретно: 
• Влиянието на спорта върху младите хора и силния възпитателен ефект за 

формиране и развитие на качества като дисциплина и самоконтрол, чувство за 
отговорност, воля за победа и преодоляване на трудности, умение за работа в 
екип. 

• Ролята на спорта като едно от най-ефикасните средства в борбата срещу 
наркоманията, алкохолизма, проституцията и детската престъпност. 

• Ролята на спорта за здравословен начин на живот. 
• Фактът, че в нашето съвремие нациите и градовете се съизмерват най-вече в и 

чрез спорта. 
• Фактът, че спортът е мощен социален феномен и привлича хиляди хора по 

стадиони и зали. 
Община Русе ще води политка обърната към хората.  

Община Русе приоритетно ще подпомага развитието на спортовете, които се 
практикуват в най-голяма степен от младите хора на Русе и които предизвикват най-голям 
зрителски интерес: футбол, баскетбол, волейбол и лека атлетика. Заедно с тези спортове и 
като отчита спецификата, традициите и успехите на ССУ “Майор Атанас Узунов” Община 
Русе ще подпомага в направление “Високо спортно майсторство” развитието на: спортна 
акробатика, борба свободен стил, бокс, джудо, академично гребане, кану-каяк, спортна 
гимнастика, спортна стрелба, стрелба с лък, плуване, водна топка, бадминтон, художествена 
гимнастика, тенис, тенис на маса, шахмат. В направление “Спортни проекти” общината ще 
подпомага провеждането на традицонните спортни турнири по шахмат, бадминтон, конен 
спорт, състезателни танци, както и всички нови идеи свързани с провеждането на престижни 
национални и международни спортни прояви, които осигуряват и собствено финансиране. 

 Община Русе ще подпомага развитието на мъжки или женски направления в 
максимум един клуб от даден спорт. 

Община Русе като отчита изключителните възможности, които дава реализацията на 
проекта за изграждане на “Спортен комплекс Русе” приема като първостепенен приоритет за 
периода до 2013 г. неговото изграждане и заявява своята готовност за кандидастване за 
домакинство на Световно отборно първенство по бадминтон и Европейско първенство по 
художествена гимнастика. 
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SWOT АНАЛИЗ 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 

1. Наличие на средно спортно училище, 
което е основен  център за развитие 
на високото спортно майсторство в 
юношеска възраст и носител на 
престижни класирания за Община 
Русе от държавни и международни 
състезания. 

2. Наличие на ученическа спортна 
школа, която се явява основна 
предпоставка за добра селекция на 
талантливи спортисти. 

3. Налице е положителна тенденция на 
увеличаване на субсидиите на 
Община Русе за спорт.   

4. Стремеж на Община Русе да води 
политика в областта на спорта 
обърната към хората с определени 
приоритети. 

 
1. Негативна тенденция на изтичане на 

спортните таланти извън Русе. 
2. Недостатъчна по обем и морално 

остаряла спортна база. 
3. Лошо състояни на външните 

училищни спортни площадки и липса 
на нормални физкултурни салони в 
някои училища. 

4. Слабо участие на потенциални   
рекламодатели и спонсори във 
финасовото подпомагане на спорта. 

5. Липса на заинтересованост у 
клубовете за развитие на масовия 
спорт. 

 

 
 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
 

1. Изграждане на “Спортен комплекс 
Русе”, който включва модерна и 
многофункционална спортна зала за 
5 000 зрители, която да отговаря на 
всички стандарти за провежданена 
големи международни състезания по 
спортове на закрито.  

2. Реконструкция и модернизация на 
съществуващата спортна база: 
градски стадион, спортните 
комплекси “Дунав” и “Ялта”. 

3. Изграждане на закрит плувен 
комплекс. 

4. Превръщане на гребната база 
“Липник’ в национална. 

5. Привличане на генерални спонсори в 
областта на спорта и особено в 
спортните игри: футбол, баскетбол, 
волейбол. 

6. Домакинство на престижни 
национални и международни 
състезания. 

7. Формиране по един водещ клуб в 
даден спорт с напълно изградена 
пирамида. 

 
1. Намаляване на физическата 

дееспособност на хората като 
следствие на хронично обездвижване 
и нездравословен начин на живот. 

2. Увеличаване на проявите на 
употреба на наркотични вещества, 
проституция и детска престъпност. 
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8. Задържане на талантливите 
спортисти в Русе и привличане на 
такива отвън. 

 
 
 

ИЗВОД: Налага се необходимостта от модернизация и реконструкция на съществуващата 
спортна база, както и на изграждане на нова. В съответствие с Националната стратегия за 
развитие за периода 2005 – 2013 г. и утвърждаването на Русе като един от най-главните 
градове в България, с международно значение и с оглед на съществуващата тенденция на 
съизмерване градовете най-вече в спорта следва да бъдат формирани водещи в страната 
русенски клубове особено в спортовете с висока степен на социална значимост. 
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ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 
 

Основната дейност по защита на националната сигурност е приоритет както на 
държавното ръководство, така и на местното самоуправление. В основната си част грижата 
за сигурността е функция на централизирани органи, за да може да се установи 
необходимото сътрудничество между политическото и гражданското общество, 
върховенството на закона и конституционализма, като по този начин се минимизира 
възможността от разрастване на конфликти от различните сфери на обществения живот: 
икономически, политически, етнически, екологични, военни и др. 

На територията на Община Русе функционират Районен и Окръжен съд със 
самостоятелно конвойно подразделение (Съдебна полиция), Районна и Окръжна 
прокуратура, РДВР със своите структури – І-во и ІІ-ро РПУ, Полицейски участък „Чародейка” 
ПУ – с. Червена вода, ПАБ – Русе, Служба „Охранителна полиция”, СОД – РДВР – Русе; РУ 
„Транспортна полиция”, Гранична полиция, РЗБОП, Местна комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, СЗ „КООРС” и отдел „ОМП”, 
Общински съвет за сигурност, Местна комисия за обществен ред и сигурност, Постоянна 
комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Русе и не по-малко 
важно  -  на територията на общината има десетки охранителни фирми с обучен състав от 
охранители и добра техническа осигуреност. В изброените институции са съсредоточени 
преобладаващият брой от служителите и техническите приспособления, необходими за 
гарантиране на обществения ред и сигурност. 

По данни на РДВР-Русе  през последните 3 години се наблюдава спад на криминалната 
престъпност в сравнение с периода 1997-1999г. 

 

ГРАФИКА НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 
ЗА 1997 - 2004 ГОДИНИ
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          Източник: РДВР - Русе 
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Средната разкриваемост по линия на криминалната престъпност за периода 2001-
2004г. е 55,91%, като през изминалата година се наблюдава увеличение до 61.33%. 
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ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 1997 - 2004 ГОДИНИ
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Успоредно с централизираното ръководство на Националната сигурност е 
необходима и известна децентрализация в сферата на обществения ред и управлението при 
кризисни ситуации. Това ще допринесе за бързото реагиране при всяка една предпоставка 
за възникване на криза или конфликт, овладянето й преди да ескалира и да се стигне до 
необходимост от използване на големи ресурси от хора и средства за възстановяване на 
нормалното или допустимото състояние. 

Това предполага развитие и поддържане на капацитет и способност за бързо 
реагиране по места с оглед  минимизиране на отрицателните последствия при  възникване 
на безредици, паниката при терористичен акт, бедствия или при технологична авария. От 
особено значение за опазване на обществения ред и сигурност е  бързата реакция на място 
на подготвени екипи и една много по-адекватна реакция на населението като цяло, което е  
постижимо чрез целенасочена подготовка, наличие на ресурси и механизъм за бързо 
взимане на решения и управление на местно ниво.  

Практиката показва, че пътят за протичане на разпорежданията при сега 
регламентирана подчиненост е по- дълъг от желаното и често пъти не може да бъде 
ефективно използван при динамично развиващи се кризисни ситуации. 

Двойната подчиненост означава и прехвърляне на отговорности за действията върху 
изпълнителите, а това води до по- ниска оперативност и липса на ефективен контрол. 

Важен момент са правомощията на служителите, защитени от специални закони при 
оказване на контролните им функции върху гражданите. Липсата на такива специални права 
на служителите от една местна администрация често пъти дискредитира изпълнението на 
функционалните им задължения. Двойствеността се намесва и в самите функции на 
териториалните звена на централната власт и тези на местното самоуправление. Това води 
до необоснован разход на ресурси от различните администрации за постигане на една и 
съща цел.  

Основен е въпросът за непосредствената подчиненост на  някои от службите, 
отговарящи пряко за нормалното функциониране на обществения живот и генериращи 
сигурност.  

Необходимо е охранителна полиция, пожарна и аварийна безопасност и неотложна 
медицинска помощ да са пряко подчинени на най- близкия до гражданите представител на 
изпълнителната власт, избран мажоритарно, натоварен с отговорността по ръководството на 
цялата изпълнителна дейност на общината – кмета. 

Въпреки разпоредителния текст за задължителност на кметските заповеди спрямо 
съответните полицейски служби, липсва необходимата обратна връзка и възможност за пряк 
административен контрол или санкции при неизпълнение на заповедите. Оперативното 
съгласуване на задачите, поставени пред органите на МВР по опазване на обществения ред 
и приоритетите на общината, е затруднено или често пъти се дискредитира от 
изпълнителите в униформа. Необходимо е присъствие на униформен служител, защитен от 
специален закон, заедно с общински служител непосредствено сред хората, в квартала, до 
търговските обекти и т.н., а не само при сигнали за нарушение или в патрулиращи 
автомобили.  

Съществува огромно несъответствие между заплащането на труда на служителите от 
МВР и общинските служители при изпълнение на едни и същи задачи, като в същото време 
униформените служители не са достатъчно взискателни или прилагат санкциите 
пристрастно. 

Основните нарушения на законите и особено на общинските наредби стават в 
извънработно време и през почивните дни, когато администрацията и нейните служители не 
са на работа (незаконно строителство, нерегламентирани сметища, нерегламентирана 
търговия, замърсяване от домашни животни  и др.) и контролът липсва, а специалното 
оборудване, чието използване понякога се налага за несвойствени задачи е собственост на 
структури извън общината и невинаги може да бъде ползвано при такава необходимост. 
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Ефектът от опазване на обществения ред е най- силен когато е непрекъснат и 
повсеместен,  но е необходима възможност и за действие при конкретни сигнали чрез 
диспечер или автоматична телефонна линия. 

Забелязва се  активност за съдействие от доброволни граждански сдружения за 
опазване на полски и вилни имоти под егидата на местната власт поради невъзможност за 
наемане на охрана по Закона за частната охранителна дейност, но за това също е 
необходима непосредствена работа дори и на малък брой униформени служители. 

Броят на служителите и в МВР и в общинските администрации е недостатъчен.  
Най- лесният и ориентиран към реализирането на идеята за служба в името на 

обществото начин е пряката подчиненост на охранителната полиция на кмета на общината. 
 
 

SWOT АНАЛИЗ 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 

o Добре развита мрежа от 
институции, осигуряващи 
обществения ред и сигурност на 
територията на общината. 

o Увеличаване на разкриваемостта 
на криминалните престъпления 

o Множество охранителни 
подразделения и фирми, 
осигуряващи допълнителни 
възможности за гарантиране на 
обществения ред и сигурност 

o Наличие на подготвени екипи за 
действие в кризисна ситуация 

o Aктивност за съдействие от 
доброволни граждански сдружения 
за опазване на обществения ред и 
сигурност. 

 
o Недостатъчно доброто 

взаимодействие между 
институциите, ангажирани с  
обществения ред и сигурност на 
територията на Община Русе ; 

o Дълъг път за протичане на 
разпорежданията поради високата 
степен на централизация и 
неефективност при динамично 
развиващи се кризисни ситуации; 

o Двойната подчиненост на 
служителите, ангажирани с 
обществения ред, по- ниска 
оперативност и липса на 
ефективен контрол; 

o Липсата на специални права на 
служителите от местна 
администрация при изпълнение на 
дейности по опазването на 
обществения ред и сигурност 

o Броят на служителите и в МВР, и в 
общинските администрации е 
недостатъчен.  

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

o  Възможности за развитие и 
поддържане на капацитет и 
способност за бързо реагиране по 
места с оглед  минимизиране на 
отрицателните последствия при  
възникване на безредици, 
паниката при терористичен акт, 
бедствия или при технологична 
авария 

o Активно запознаване и въвеждане 
на европейските методи и 

o Територията на Община Русе е 
притегателен център за 
значителна част от криминално 
проявените лица  

o Висока степен на централизация 
на системата за осигуряване на 
обществен ред и сигурност 

o Условия на глобален риск  
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средства за поддържане на добър 
обществен ред и сигурност 

o Въвличане на местната общност в 
дейностите по опазване на 
обществения ред и сигурност 

o Разгръщане на превантивна 
дейност съвместно с ангажираните 
институции и неправителствените 
организации 

o Оптимизиране на общинската 
инфраструктура с оглед  
повишаване на сигурността и 
безопасността 

o Създадените възможности за 
сътрудничество в областта на 
опазването на обществения ред на 
терията на Еврорегион Русе- 
Гюргево с оглед на 
присъединяването към ЕС. 
 

 
 

ИЗВОД : Приоритетно за Община Русе за периода 2005 -2013г. ще е постигането на 
висока степен на взаимодействие и координация между институциите и развитие на 
капацитета и способността им за навремеменна, адекватна и екипна реакция  с оглед  
повишаване сигурността и гарантиране безопасността от престъпни посегателства 
срещу личността и собствеността в съответствие с нормите на ЕС.  

Особено внимание следва да се обърне на материално-техническото осигуряване на 
системите за обществен ред и сигурност, изграждането и подобряването на 
инфраструктурата във връзка с осигуряване на обществения ред и безопасността на 
крайградските зони и населените места от Община Русе и повишаването ангажираността на 
младежта към проблемите на обществения ред чрез подобряване на социалната 
инфраструктура. 
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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

 
 
Селищна мрежа на общината 
 
Степен и форми на усвояване на територията на общината 
 

Територията на общината е изцяло стопански усвоена и с развита върху целия й 
обхват селищна мрежа. Интензивността на стопанско усвояване и особено на селищно 
развитие е многократно по-висока в крайбрежната й част в сравнение с вътрешността – 
южните и източните й части.  

Сегашното състояние на използване на територията, мащабите и структурата на 
селищната й мрежа са резултат на дълго историческо развитие, започнало преди векове с 
реализиране на военно-отбранителни функции и земеделие и обогатявано във времето с 
транспортни, търговски, индустриални, административни, образователни, културни и научни 
функции. 

Промишленото развитие, особено интензивно след втората световна война, е довело 
до голямо нарастване на градското население и разширение на градската територия; 
формиране на големи промишлени зони, вкл. извън градската черта – Свободна зона (СЗ), 
Комбинат „Тежко машиностроене” (КТМ). 

Развитието на транспортната функция е материализирано с изграждането на 
внушителна пристанищна и железопътна инфраструктура и на главни пътища в пет посоки – 
София, Варна, Силистра, Разград, Търговище, както и с добре развита местна пътна мрежа. 
Усвояването на селскостопанския потенциал на територията е свързано през два периода с 
формиране извън населените места на урбанизирани съсредоточия на селскостопанската 
инфраструктура: в края на 19 век - на опитната станция „Образцов чифлик” и при колективи-
зацията - на ДЗС и няколко крупни животновъдни и птицевъдни ферми, както и в съседство 
със селата на стопански дворове на бившите ТКЗС и АПК с различна големина. 

Горската територия, която е 16,20 % от общата територия на общината, е 
неравномерно разположена. Най-големите масиви са в землището на с. Тетово (17600 дка), 
в района между Долно Абланово, Просена и Хотанца, където функционира горско и ловно 
стопанство, на землището на с. Николово - 10700 дка., върху 4500 дка, от които е устроен 
горският парк „Липник”, на землищата на кв. Средна кула и Долапите – 7900 дка, от които 
1970 дка са на горския парк „Приста” и в землището на с. Сандрово – 4500 дка, които 
представляват защитената местност о-в „Алеко”. 

От раздадените земеделски земи за т.н. „самозадоволяване” през 70-те и 80-те 
години, с обща площ от 14 385 дка,  са формирани зони със „смесено предназначение - 
селско стопанство и отдих”, върху определени части от които са изградени различни по 
големина и капиталност сезонни сгради. 

Следи от канална мрежа на системите за напояване са запазени в землищата на 
Русе, Николово, Мартен и Сандрово. 

Територията се пресича във всички посоки от въздушни далекопроводи. 
В най-ново време е извършено безразборно и без устройствени планове 

преструктуриране на по-голямата част от стопанските дворове и фермите, като в 
определени случаи са допуснати съседства, които са конфликтни от санитарно-хигиенна 
гледна точка. Извършва се също така на определени места интензивна промяна „на парче” 
на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди без наличие на 
устройствена основа. 
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На фона на общо интензивното усвояване на територията, крайбрежната зона на 
общината е усвоена в значителна част за транспортни и промишлени нужди, докато 
използването й за рекреация и туризъм е нищожно и като правило хаотично. 
 
 

Структура на селищната мрежа 
 

Селищната мрежа на общината включва 13 населени места – 1 град и 12 села. 
Средната й гъстота от 2,77 селища на 100 кв. км. е почти два пъти по-ниска от средната 
гъстота за страната (4,80). Въпреки ниската гъстота на мрежата, средното разстояние между 
населените места (проксимитетът) е сравнително малко - 4,44 км., като варира в широк диа-
пазон – от 1,00 до 8,00 км. Тези особености на структурата на селищната мрежа се дължат 
на три обстоятелства: 

• голямата територия, която заема гр. Русе; 
• силно удължената конфигурация на територията на по-голямата част от селищата 

(разположени по дължината на пътища и/или долини); 
•  съществените различия в гъстотата на населяване на общинската територия: висока 

в западната й част (1747,78 ч/кв.км.) и значително по-ниска в южната и източната 
части (44,93 ч/кв.км.).  

 
За тази неравномерност в структурата на селищната мрежа е показателен и големият 

размах в площите на землищата на населените места. При средна площ на едно землище от 
36 943 дка, най-малкото (на с. Ястребово) е само 6 936 дка, а най-голямото (на с. Тетово) е 
74 129 дка. Независимо от тези различия, средната площ на землищата в русенската 
община е значително (един път и половина) по-голяма от средната за страната (~ 20 000 
дка), което означава, че общината разполага със значителен териториален ресурс. 

Известно е, че районът на Русе е бил населен още от древността. От разполагаемите 
исторически сведения може да се направи изводът, че в значителната си част днешните се-
лища са възникнали през повече или по-малко отдалечени исторически епохи. Това обстоя-
телство е основание да се направи извод за относителна урбанистична стабилност на 
селищната мрежа на общината (при положение, че стабилно се поддържа благоприятно 
функционално съдържание) 
 
По административен статут населените места се разпределят както следва: 

• Общинският център гр. Русе е и областен център; 
• 11 села са със статут на кметства 
• 1 село е със статут на наместничество ; 
• със статут на пълномощничества са 3 от кварталите на гр. Русе; 
• със статут на селищно образувание е кв. ДЗС  

 

Според категориите по Закона за административно-териториалното устройство 
на страната, населените места на общината се групират по следния начин: гр. Русе е от 1 
категория; село Мартен е от 4 категория; селата Басарбово, Николово, Ново село, Сандрово, 
Семерджиево, Тетово и Червена вода - от 5, село Просена – от 6 и селата Долно Абланово, 
Хотанца и Ястребово – от 7 категория. 
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Структура на селищната мрежа по големина на населените места 
 

Категории населени места в Община Русе към 2003 г. 
Общо Големи 

градове 
Големи 
села 

Средни 
села 

Малки 
села 

Много малки 
села 

 100х.-200 х.ж. 2000-5000 ж. 1000-2000 ж. 250-1000 ж. под 250 ж. 
брой насел. брой насел. брой насел. брой насел. брой насел. брой насел. 
13 178 867 1 160 006 3 9 680 5 7 097 4 2 084 0 0 

           
 За структурата на селищната мрежа по големина на населените места са характерни 
липсата на много малки села, ограниченият брой на малките села (4 – Долно Абланово, 
Просена, Хотанца и Ястребово) и преобладаващият дял на средните и големите села (общо 
8, в т.ч. 5 средни – Басарбово, Ново село, Сандрово, Семерджиево и Червена вода и 3 
големи – Мартен, Николово и Тетово), което дава основание да се потвърди оценката за  
нейната потенциална стабилност.  
 
 

Функционални характеристики на населените места и функционални връзки  
 

Стабилността на всяка селищна мрежа с характер на селищна система се обуславя в 
най-голяма степен от набора и нивото на развитие (количествено и качествено) на жизнедей-
ностните  функции в отделните й населени места, респ. от възможностите част от 
потребностите, свързани с тези функции, да може да се удовлетворяват в близко разполо-
жени и лесно достъпни съседни населени места. Решаващи в това отношение, наред с 
комплексните условия за обитаване, са възможностите за трудова реализация, за образо-
вание на подрастващите и за здравна помощ.  
 
 Групиране на селищата по функционални характеристики 
 

Групирането е направено въз основа на сравнителен анализ на трудовия потенциал 
на селата, нивото на заетост на населението им в трудоспособна възраст на място и извън 
селището, структурата на заетостта по сектори, наличието на специфични функционални 
характеристики. Очертани са три групи селища, като естествено град Русе е третиран 
самостоятелно. 
 
А. Селища със силно редуцирани икономически и селищни функции 

В тази група се включват селата, които реализират на място съвсем малка част от 
трудовия си потенциал – под или 10 % заетост на населението в трудоспособна възраст на 
място. Местоработата на работещите извън съответното село в редки случаи е в някое от 
съседните села, а като правило – в Русе. С изключение на Сандрово, от никое друго село 
няма работещи в предприятията на промишленото съсредоточие КТМ, основно поради 
липсата на преки автобусни линии. 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2006 - 2013 106

Структура на общата 
заетост (в и извън НМ) по 

сектори в % 

 
Населени места К възр. 

зав/ст 
% 

Заетост 
в НМ % 

Заетост 
извън 
НМ % 

І ІІ ІІІ 

Специфични 
функции 

с. Долно 
Абланово 

109 4,60 2,30 17 0 83 - 

с. Просена 65 11,29 23,04 5 67 28 Ловно стопанство 
с. Хотанца 61 13,44 2,86 7 67 27 Ловно стопанство 
с. Ястребово 41 9,38 12,50 18 12 70 - 
с. Сандрово 62 7,41 56,43 4 58 38 о-в Алеко 
с. Басарбово 50 8,98  29 52 19 - 
с. Тетово 65 12,94 4,38 45 32 23 - 
кв.  ДЗС  6,67 11,63 9 53 38 - 

По собствени данни на Община Русе 
Селищата са с различна големина – 4 малки, 2 средни (Сандрово и Басарбово) и 1 

голямо (Тетово); различен трудов потенциал – коефициентите им на възрастова зависимост 
варират от 41 до 109. Напълно различните и сами по себе си нелогични структури на 
заетостта по сектори илюстрират състояние на нарушени нормални съотношения между 
икономически и социални функции. Всички селища от групата, с изключение на Тетово, са 
загубили образователната си функция, поради закриването на училищата в тях (в Басарбово 
това се очаква да стане през следващата година). 

За всички селища е характерно, че населението им намалява не само по естествен 
път, но и поради отрицателния механичен прираст (с изключение на Сандрово). Почти 
пълната зависимост на тази група села от външния (по отношение на всяко едно от тях) 
пазар на труда ги прави нестабилни елементи на селищната мрежа, дори и когато 
принадлежат към категорията на средните и големите села. Положителен белег в 
икономическото им състояние е проявеният процес на уедряване в селското стопанство – 
силна земеделска кооперация в Басарбово, относително крупни арендатори във всички 
останали села, с изключение на Хотанца и кв. ДЗС. Много съществен фактор за 
редуцирането на икономическите функции на кв. ДЗС, освен структурната реформа в 
земеделието е обстоятелството, че като селищно образувание, той няма изяснена 
поземлена собственост и устройствен статут, което блокира всякаква инвестиционна 
активност на територията му. 

 
Б. Селища със стабилни икономически и селищни функции 

Това са селищата, които разполагат със значителен контингент хора в трудоспособна 
възраст (чувствително по-ниски от средния за селата на общината коефициент на 
възрастова зависимост) и реализират като цяло доста пълноценно трудовия си потенциал, 
включително и значителна част от него в рамките на съответното село. (За Мартен „вътре” и 
„извън” е в известна степен относително поради непосредствената близост на 
промишленото съсредоточие КТМ и близостта на Свободна зона и на активностите по 
протежение на шосето за Тутракан, а от Николово никой не работи в Мартен-КТМ). 
 

Структура на общата 
заетост (в и извън НМ) по 

сектори в % 

 
Населени места К възр. 

зав/ст 
% 

Заетост 
в НМ % 

Заетост 
извън 
НМ % 

І ІІ ІІІ 

Специфични 
функции 

с. Мартен 47 29,27 55,60 23 74 3 - 
с. Николово 50 55,15 28,85 4 64 32 Отдих и туризъм 

По собствени данни на Община Русе 
 

По-нататъшното пълноценно развитие на тези села е свързано с развитието на 
сферата на услугите, която особено в с. Мартен е с много нисък относителен дял във 
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функционалната му структура и задоволява само малка част от ежедневните потребности на 
населението. 
 
В. Селища с относително стабилни икономически и селищни функции 

Всички села от тази група са средни по големина и принадлежат към 5 категория. Те 
са отделени от предишната група главно поради по-ниската обща заетост на трудо-
способното им население. Високият относителен дял на заетите в сектора на услугите не 
бива да се оценява като признак за висока степен на социално-икономическо развитие, тъй 
като е резултат от редуцирането около критичната граница на икономическите функции на 
селата). 
 

Структура на общата 
заетост (в и извън НМ) по 

сектори в % 

 
Населени места К възр. 

зав/ст 
% 

Заетост 
в НМ % 

Заетост 
извън 
НМ % 

І ІІ ІІІ 

Специфични 
функции 

с. Ново село 69 34,00 14,61 23 26 51  
с. Семерджиево 53 20,57 14,72 5 54 41  
с. Червена вода 68 23.56  8.91 17 37 46  

По собствени данни на Община Русе 
 

Към тази група е отнесен и квартал „Образцов чифлик” поради пространствената му 
обособеност от града, както и  поради липса на индикации за динамично развитие на 
научната му функция, а и поради непълноценното използване на туристическия му 
потенциал – Парк със статут на паметник на парковото изкуство, хижите „Здравец” и 
„Минзухар”.  

Местоработата на работещите извън съответното село от тази група е същата като 
при селата от първата група - в редки случаи е в някое от съседните села, а като правило в 
Русе. И от тези села никой не работи в промишленото съсредоточие КТМ. 

 
Г. Град Русе 

Подробното проучване през 2004 г. на разпределението на работните места на 
територията на града за нуждите на актуализацията на общия му градоустройствен план 
очертава една заетост на трудоспособното население превишаваща 50-те процента, както и 
съотношение на секторите на активност, съответстващо на един високоразвит съвременен 
град – първичен към вторичен и към третичен – 1,22 : 44,97 : 53,81. Това съотношение 
изявява вярно ролята и мястото на града като средище на интегриращи функции не само за 
територията на общината, но и на областта, а в някои отношения и извън нея. Такава е 
ролята на промишлените му функции и в частност на водещите отрасли на преработващата 
промишленост. Безспорна е в това отношение ролята на транспорта – воден, железопътен и 
автомобилен, търговията – на едро и дребно, образованието – 5 СОУ и 21 профилирани 
гимназии, Русенския университет и медицинския колеж, здравеопазването – 
Многопрофилната болница за активно лечение, 4 областни диспансера и 3 ДКЦ, както и на 
културната функция, представена от активната дейност на 1 национален, 4 с регионално 
значение и няколко общински културни институти. Не по-малко важни за общността са 
функциите на града по управлението, бизнес инфраструктурата, социалните услуги, 
сигурността и обществения ред, комуналните дейности. 

Има всички основания да се очаква, че по-нататъшното развитие, обогатяване и 
диверсификация на набора от функции на града ще засилва притегателната му сила, като 
едновременно с това ще предявява потребности от изграждане на съответна материална 
база. 

На фона на благоприятната обща функционална структура на града се открояват 
някои териториални диспропорции от значение за бъдещото развитие на града. Това са от 
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една страна тенденцията за прекомерно концентриране на дейности (някои и съвсем 
неприсъщи) в централната градска част и ниското ниво на осигуреност с работни места  
както на периферните жилищни комплекси, така и особено на интегрираните квартали в 
югозападната част на града – Средна кула и Долапите. 

 
Освен по линията на трудовата реализация, очертана най-общо по-горе, съществени 
ежедневни функционални връзки между селищата на общината се осъществяват в 
сферите на образованието и здравеопазването, водоснабдяването, телефонните и 
пощенски услуги, обществения ред и вътрешната сигурност. За всички тези сфери неголяма 
част и от ежедневното, изцяло периодичното и голяма част от епизодичното обслужване на 
жителите на общината се осъществява в Русе.  
 

А. В сферата на образованието, средно общообразователно училище няма в никое 
от селата, така че децата от съответната възрастова група се обучават в Русе. Повечето 
пътуват ежедневно с общия или със специализиран транспорт. На локално ниво основни 
училища от съседни села обслужват селата, останали без училища, също чрез ежедневни 
пътувания с общия или със специализиран транспорт. Училището в Мартен обслужва 
Сандрово, училището в Николово – Просена и Долно Абланово, училището в Ново село – 
Хотанца (без децата от 1 до 4 клас, за които в селото има начално у-ще), училището в 
Семерджиево – Ястребово, училището в Червена вода – „селището” към Птицекланицата и 
Птицефермата. 
 

Б. Доболничната помощ в почти всички села се осъществява на място от 
индивидуални лекарски и зъболекарски практики. В повечето случаи лекарите и 
стоматолозите са приходящи, но приемат целодневно. В единични случаи има местен 
среден медицински персонал. Селата Семерджиево и Ястребово получават доболнична 
помощ от една и съща лекарска практика по седмичен график. В кварталите функционира 
„долекарска помощ” от местен фелдшер. Някои от селата ползват стоматологична помощ от 
зъболекари в съседни села (или Русе). Това са селата Долно Абланово, Просена, Хотанца, 
Червена вода. Част от аптеките обслужват и съседни села – Червена вода, Семерджиево, 
Николово.  
 

Повечето села имат ветеринарни лечебници или кабинети и практики на ветеринарни 
лекари. Външен ветеринарен лекар ползват Долно Абланово и Хотанца от Ново село и 
Ястребово от Червена вода. 
 

В. Групово водоснабдяване е осигурено от водоснабдителна система „Сливо поле” 
за обособените квартали на Русе и селата Мартен, Николово, Ново село и Червена вода. 
Ястребово и Семерджиево се водоснабдяват от Писанец (община Ветово), Тетово – от Куб-
рат. Самостоятелно или като група от местни водоизточници се снабдяват Долно Абланово, 
Просена и Хотанца. 
 

Г. Всички села имат пощенско обслужване. Почти всички имат и собствени АТЦ. С 
изнесени мрежи се обслужват само две: Ястребово от Семерджиево и Долно Абланово от 
Николово. 
 

Д. Сметосъбирането, което до миналата година се е организирало на локално ниво, 
сега е поверено на обща за всички села от общината фирма със седалище и база в Русе. 
 

Е. Териториално-йерархичната структура на „Служба “Полиция” на РДВР също 
обуславя определен тип функционални връзки. На територията на общината има две 
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Районни полицейски управления. Първо РПУ обхваща западната част на територията на 
град Русе, вкл. кварталите Средна кула и Долапите. Второ РПУ включва източната 
територия на Русе и селата Мартен, Сандрово, Николово, Долно Абланово и Просена. Към 
него има полицейски участък с обхват селата: Червена вода, Ново село, Хотанца, Тетово, 
Семерджиево и Ястребово. 
 

Ж. По линията на трудовия обмен общината осъществява интензивни 
ежедневни връзки и със села от съседни общини. Най-значими са те със селата  
Пиргово, Мечка, Тръстеник и Щръклево от община Иваново, както и  от периферни села на 
общините Сливо поле, Кубрат и Ветово. 
 
 
Транспортна осигуреност на функционалните връзки 
 

Община Русе разполага с добре развита и равномерно разпределена по те-
риторията й пътна мрежа. Формирана е от републикански и местни пътища. 
Конфигурацията на пътната мрежа е предопределена от спецификата на релефа, от 
исторически оформените трасета за близки и далечни кореспонденции, както и от 
значението на град Русе като мощен стопански, делови и културен притегателен център.  
 

Републиканските пътища осигуряват както връзките й със съседните общини, така и 
далечните направления към София, Велико Търново, Силистра и Варна. Структурен 
елемент на пътната мрежа на общината от съществено значение е Дунав мост, който 
осъществява връзка на общинската пътна мрежа с пътната мрежа на Румъния. През общи-
ната преминават следните републикански пътища: 

І–5 / Е-85 - Русе-Бяла-Маказа-граница Гърция,  
І–2 / Е-70 - Русе-Разград-Варна, 
ІІ–21 - Русе-Тутракан-Силистра, 
ІІ–23 - Русе-Червена вода-Исперих-Шумен, 
ІІ–52 – Русе-Мечка-Свищов-Никопол, 
ІІІ–202 - Русе-Щръклево-Попово, 
ІІІ–501 - Русе-Иваново-Бяла, 
ІІІ–2001 - Русе-Писанец-Разград. 

 
Общата им дължина на територията на общината е около 95 км, от които 37,5 км - 

пътища първи клас, 46,3 км - втори клас. Гъстотата на пътната мрежа е около 0,175 км/км2. 
Път І–5 / Е-85 е трасе на паневропейския коридор № 9. 

Елементите на пътната мрежа и пътните съоръжения - габарити, настилки, 
отводнителни и укрепителни съоръжения, хоризонтална маркировка и вертикална 
сигнализация са в сравнително добро състояние. 

Местните общински пътища са с обща дължина 71,9 км ( бивши IV-класни пътища).   
Местната пътна мрежа е сравнително равномерно разпределена с подчертано радиална 
насоченост към гр. Русе. Тя е развита предимно в южната и източната част на общинската 
територия, където са разположени повечето от селата. Въпреки хълмистия релеф в тези 
райони, мрежата създава условия за връзка на повечето селища помежду им и на всички с 
общинския център Русе. Едновременно с това мрежата свързва населените места 
посредством второкласните пътища ІІ-21 и ІІ-23 с първокласните републикански пътища.  
• Ширината на пътните платна е 6.00-7.00 метра, с банкети около 1.00 метра. 
Асфалтобетоновата настилка е в незадоволително състояние. Надлъжните наклони са в 
рамките на допустимите по норматив. Те са различни за отделните пътища и са повлияни от 
характеристиките на терена. 
• Подчертано радиалният характер на мрежата не отдава дължимата значимост на 
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връзките  юг – север. По тази причина достъпът до крайбрежната зона и река Дунав и до 
териториите с висока степен на индустриална активност е затруднен и се осъществява с 
висока степен на криволинейност на съответните пътища. Това опосредства и връзките 
между някои съседни населени места през пътища от по-висок клас (такъв е случаят със 
селата Хотанца, Долно Абланово и Просена. Този недостатък на мрежата се засилва и от 
разликите във физическото състояние (поддържането) на пътищата. Като правило 
пътищата, които осигуряват връзки север-юг (с изключение на главните) са в значително по-
лошо състояние от останалите (напр. път 23005 в участъците Семерджиево – Ново село и 
Ново село - Долно Абланово; път 21002 Червена вода – Николово). 
  Всички населени места на територията на Община Русе са обслужени с обществен 
транспорт. 
Анализът на обслужеността от гледна точка на функционалните връзки между селищата и 
достъпа до съсредоточия на активност очертава следната картина: 
• всички автобусни линии са с направление Русе; 
• обществен транспорт съществува само между селата, разположени по едно и също 
транспортно направление. Изключение прави само с. Червена вода, което е с кръстопътно 
местоположение на две транспортни направления – Русе и Ветово; 
• пътуване с обществен транспорт от южните селища към северните е възможно 
единствено през Русе. Това е една от причините работните места  в съсредоточието КТМ да 
са практически недостъпни за обитателите на всички селища с изключение на Мартен и 
Сандрово. 
•  по честота на рейсовете в едно направление, до които имат достъп населените 
места, те могат да се разделят на 4 групи: 

- населени места с честота на достъп до 15 минути – Мартен, Ново село и Сандрово; 
- населени места с честота на достъп от 16 до 30 минути – Басарбово, Николово и Чер-

вена вода; 
- населени места с честота на достъп от 31 до 60 минути – Просена, Семерджиево, 

Тетово, ДЗС и Образцов чифлик; 
- населени места с честота на достъп повече от 60 минути – Долно Абланово, Хотанца 

и Ястребово. 
• Железопътният транспорт, поради отдалечеността на гарите от селищата и малката 
честота на влаковете, изпълнява ограничена роля на приградски общиствен транспорт, 
предимно през зимата за с. Червена вода. 
 
Изграденост, инфраструктурна осигуреност и благоустроеност на населените места 
 

Важни индикатори за качеството на жизнената среда в малките населени места са 
тяхната изграденост, социалната им и техническа инфраструктурна осигуреност, както и 
благоустроеността им.  Данните по-долу се основават на информацията, предоставена от 
кметовете/наместниците в попълнените от тях анкетни форми и в преките разговори-
интервюта, на огледите на място, както и на служебната информация, предоставена от 
общинската администрация. 
 
 
Жилищна изграденост  
 

Малките населени места в общината са застроени с индивидуални нискоетажни 
жилищни сгради в самостоятелни урегулирани поземлени имоти. Близки или отговарящи на 
съвременните стандарти са жилищните сгради, строени през последните 20 – 30 години в 
големите и средни села на общината и особено къщите, строени през последните 5 - 10 
години. Пропорционално по-голям брой обекти, включващи се в тази група, са 
концентрирани в Мартен, Николово, Ново село, Червена вода, Средна кула, Долапите. 
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Жилищните сгради, строени в по-ранен период, в преобладаващата си част не 
отговарят на съвременните жилищни стандарти и само малка част от тях биха могли по пътя 
на реконструкцията да ги постигнат.  
 

Ведомствените жилища в Образцов чифлик и ДЗС са крайно амортизирани и едва ли 
биха могли да понесат обновяване. 

Жилищни блокове има само в с. Мартен. Необходимо е санирането им, за подмяна на 
вътрешните ВиК инсталации, както и на изолациите и в частност – топлоизолациите, за 
постигане стандартите на комфорт на обитаване и топлоенергийна ефективност. 
 
 
Социална инфраструктура 
 

В тази част е анализирано наличието и състоянието на базата, в която се реализират 
социалните дейности.  
Във всички населени места с функциониращи училища и детски заведения същите са със 
собствена материална база. Проблеми, свързани с нейното ползване, не са изтъкнати. С 
изключение на тези в Хотанца и Средна кула, училищата са с локални инсталации за парно 
отопление. Преобладаващата част от училищата не притежават компютърно оборудване и 
връзка с ИНТЕРНЕТ. 

Доболничната медицинска помощ навсякъде е организирана на база индивидуални 
лекарски практики. По правилно те са настанени в бившите здравни служби под наем. 
Проблеми с помещението за устройване на стоматологичен кабинет има в Просена. 

Във всички села, както и в Долапите и Средна кула, читалищата функционират. 
Проблеми с материалната база са посочени в с. Семерджиево и  с. Червена вода. 

Във всички села без Ястребово, както и в кв. Средна кула и Долапите има храмове на 
съответните вероизповедания. От ремонт се нуждаят църквите в Ново село и в Просена. 

Мрежата от места за подслон, поради близостта на Русе, е слабо развита. Такива 
има на територията на парк “Липник”, в землищата на Образцов чифлик и ДЗС (х. Минзухар, 
х. Здравец, “Русенско ханче”), хотел с ресторант в Червена вода, хотел пред пуск в Ново 
село. Развитието и обновяването на базата е функция на частна инициатива, както и на 
сдружения в областта на туризма. Между изброените не са включени ведомствените вили и 
профилакториуми, ловни хижи и пр., макар че те също представляват резерв за развитие на 
инфраструктурата на туризма и отдиха (особено тези в парк “Липник”, част от които не се 
ползват и поддържат). 

Мрежата от обекти на спорта е сравнително добре развита, но като обща оценка 
състоянието и ползването на съоръженията е незадоволително. Футболни игрища няма 
само в с. Просена, Ястребово и кв. Образцов чифлик и ДЗС. На повечето места обаче те не 
се поддържат и са в лошо състояние. Липсват местни спортни дружества – футболни отбори 
са регистрирани само в Басарбово,  Ново село, Семерджиево и Средна кула; в Мартен – 
отбор по хандбал; в Сандрово – клуб по борба. Спортни зали (освен училищните) има в Ново 
село, Тетово ( в лошо физическо състояние), Николово (незавършена). В Тетово има и 
неизползван плувен басейн.  

Търговското обслужване се осъществява от частни и кооперативни инициативи; 
проблеми не са изтъкнати. 

 
Техническа инфраструктура 
 

Малките населени места в общината са водоснабдени без изключение. 
Водопроводните мрежи са стари. Всички са без канализационни мрежи. В отделни села 
(Мартен, Николово и др.) има частично изградени елементи, обикн. с нелегални зауствания. 
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При проучването по места в тази връзка се очертава, освен санитарно-хигиенен, и социален 
проблем – цените на услугата почистване на септичните ями е твърде висока за 
преобладаващата част от населението. Това води до пренебрегване на правилата и 
нормативите за изграждане и експлоатация на ямите и последващите от това негативни 
въздействия върху жизнените условия и състоянието на средата като цяло. Този проблем 
ще ограничава реализацията на потенциалите на тези селища  като атрактивни места за 
обитаване и за развитие на други нови функции. Проектирането и изграждането на 
канализационни мрежи със съоръжения за пречистване на отпадните води в населените 
места следва да намери място сред приоритетите в общинската политика. 

Всички села и обособените квартали на Русе са с изградена 
електроразпределителна мрежа. Състоянието й се оценява като добро, с изкл. на кв. 
Образцов чифлик и ДЗС, където недоброто състояние се обяснява с проблеми с 
регулацията. Навсякъде уличното осветление е реконструирано, с малки недовършени 
участъци на места. Намира се в добро състояние, с енергоспестяващи тела.  

Има технически възможности и мощности за газоснабдяване на извънградски 
квартали Средна Кула, Образцов чифлик, ДЗС и на с. Басарбово, Мартен и Сандрово при 
наличие на интерес и материални възможности от страна на населението.  

Във всички села е развита телефонна мрежа, удовлетворяваща нуждите, като във 
всички със собствена АТЦ има свободен капацитет. Със собствени АТЦ не разполагат Долно 
Абланово, Ястребово, Образцов чифлик и ДЗС. Всички населени места имат радио, 
телевизионно и GSM покритие, а с малки изключения – и кабелна телевизия. 

 
Благоустроеност 
 
 Състоянието на уличните настилки в малките населени места според служебната 
оценка е задоволително, като е отбелязано недостатъчното поддържане. Данните от  
кметовете/наместниците обаче показват, че макар и в малък процент (между 10 и 20%), във 
всички села все още съществуват улици без трайна настилка. Преобладаващата част от 
улиците с такава настилка са без оформени с бордюри и настлани тротоари. Уличните 
настилки повсеместно са в лошо състояние и се нуждаят от частични или цялостни ремонти. 

Сметопочистване се извършва практически само на районите в центровете на 
селата, с работна ръка по програмите за временна заетост. 

В повечето малки населени места, през които протичат реки, в миналото е извършена 
корекция на речните корита. В момента такава се изпълнява в с. Николово. Необходимост 
от частичен ремонт и почистване е посочена само в с. Червена вода. Почистването на 
останалите места се извършва редовно, макар и ръчно. Особени проблеми не са посочени. 
Неблагоприятно е състоянието на поречието на Дунав и в участъците при Мартен и 
Сандрово. 

Всички малки населени места в общината имат озеленени площи за широко 
обществено ползване, като в общия случай благоустроени между тях са само тези в 
центровете на селата.  Повсеместен проблем е текущото им поддържане.  

Гробищните паркове навсякъде се нуждаят от благоустрояване. Проблем с 
капацитета засега нямат само в Ново село, Семерджиево, Хотанца, Ястребово. Гробищният 
парк в с. Червена вода все още има капацитет, но продължаването на ползването му е в 
противоречие със санитарно-хигиенните изисквания, тъй като е разположен в недопустима 
близост с жилищната територия. В действащия ПУП е предвидено преустановяване на 
функционирането му. Според обясненията на кметовете, в този случай, както и в други 
случаи, в които е направен опит за провеждане процедура за разширение, същата не е 
придвижена от компетентната държавна администрация.  
Въпреки някои негативни констатации, изложени по-горе, следва да се отбележи, че в 
сравнение с други общини, обществените пространства в русенската община и по-специално 
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– в малките населени места, се отличават с висока степен на благоустроеност. Налице са 
целенасочени усилия на кметските управи и на общността за поддържането им, въпреки 
ограничените финансови възможности.  
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Потенциал за развитие, вкл. теренни резерви и инвестиционна активност 
 
 Природни, културно-исторически и други ресурси 
 

Територията на Община Русе – една земеделска в традиционен план територия - 
съдържа значителен поземлен ресурс, в преобладаващата си част в обхвата на  землищата 
на селата и обособените градски квартали. Най-големи площи обработваема земя има в 
Тетово (14,2 % от цялата обработваема земя в общината), Червена вода и Николово (по 
ок.12,5%), Ново село (10 %).  Малък в това отношение е потенциалът на кв. Долапите, 
Образцов чифлик и ДЗС, Ястребово. В разрез с традицията, овощарството и 
зеленчукопроизводството в момента заемат нисък дял от местното земеделие. По-
значителни площи с трайни насаждения са концентрирани около Тетово, Средна кула, 
Мартен, а такива със зеленчукови градини – около Ново село и в района на Средна кула – 
Долапите – Басарбово. В Николово, Просена, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, 
Червена вода, Ястребово няма  развитие на зеленчукопроизводство върху мащабни площи.  

По отношение на горите, най-голям ресурс е концентриран в землищата на Тетово 
(22,6% от целия в общината) и Николово (13%).  

Голяма част от общинската територия е била изкуствено напоявана, но понастоящем 
хидромелиоративната ситема е полуразрушена и разграбена. Възможно е използването на 
някои от съоръженията, напр. микроязовирите, със стопанско и/или спортно и рекреационно 
предназначение. 

Територията притежава сравнително скромен ресурс по отношение природното и 
културно наследство. Забележително съчетание на такива ценности има в района на 
Басарбово. Те предизвикват както общ, така и специализиран (религиозен) интерес и 
представляват ресурс за развитие на туризма в обвързаност с туристически маршрути от и 
към Русе и Иваново-Червен. Те не са осигурени с необходимата приемна и обслужваща 
туристическа инфраструктура. 

Другите обекти на природното наследство са представени в р-л “Природна среда”. Те 
са обект на  научен интерес и сами по себе си нямат потенциал със социално или стопанско 
значение. 

Не следва все пак да се пренебрегват и отделните обекти на наследството, 
намиращи се в други землища (Мартен, Тетово и Ястребово), чийто потенциал като 
туристически ресурс може да бъде реализиран след действия по допроучването и 
извършването на необходимите специализирани дейности по тяхната социализация. Такива 
качества при подходяща реставрация и стопанисване би могъл да има и паркът в Образцов 
чифлик – паметник на градинското и парковото изкуство.  

За привлекателността на територията, вкл. и за външни посещения (гостувания), 
допринасят и традиционните местни празници на всяко от селата, ежегодните общоселски 
и/или родови събори, други празници и свързаните с тях ритуали. 

Като неизползван ценен веществен ресурс за ползване с нови функции следва да се 
посочат сградите на закритите училища в съответните села, както и на билковата болница в 
с. Тетово. 
 
Пазар на недвижими имоти 
 

Търсенето на имоти за (индивидуално) обитаване през последните години се насочва 
активно към малките населени места, най-вече Басарбово, Мартен, Николово, Сандрово, 
Средна кула, Ново село, Червена вода. В тези населени места предлагането е почти 
изчерпано. Интерес се констатира и към Долапите и Просена. По наблюдения на кметските 
администрации, търсенето е насочено по-скоро към имоти, вече застроени с жилищни 
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сгради, подлежащи на рехабилитация или модернизиране за ползване като къщи за почивка, 
а в някои случаи – и като постоянни жилища. Няма данни за търсене на големи имоти или за 
обединяване на 2 или повече такива за изграждане на висококатегорийни индивидуални 
жилища. Следва да се отбележи слабата активност в голямо село като Тетово. С 
изключение на Николово (“вилните селища”) и Мартен (за производствени нужди), 
потенциалът на землищата на малките населените места за по-крупни инвестиционни 
реализации се пренебрегва. 
 

 
Строителна активност 
 

През последните пет години най-засилена по отношение жилищното строителство е 
инвестиционната активност в с. Мартен, с. Николово, в кв. Долапите и Средна кула. По 
отношение обектите на обслужването на първо място е Николово, което се обяснява с 
принадлежността на парка Липник към неговото землище. Следват го Мартен и Червена 
вода. Най-голяма покрита площ с производствено, складово или друго стопанско 
предназначение е изградена в Мартен – 5380 кв.м. (16 об.), в Николово – 3894 кв. м. (20 об.), 
следвани от Просена и Червена вода. Статистиката показва наличието на, макар и по-
скромни, инвестиционни реализации в повечето сектори и в Ново село. Тези данни 
очертават територията, оценена от инвеститорите като привлекателна. Това е територията, 
прилежаща на общинския център и/или в удобна транспортно-комуникационна връзка с него. 
Най-малки са строителните инвестиции в Хотанца и Ястребово
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Град Русе 
 

Функционално използване и изграденост на територията 
 

Анализът изследва състоянието в границите на общинския център, доколкото тук се 
концентрира  многообразие от интереси и конфликти. Видът и динамиката на промените, 
настъпващи във функциите на неговата територия, към момента са показателни за 
функционалното развитие на общината въобще. 
Териториите с преобладаващо жилищно предназначение в гр. Русе са исторически 
стабилни, с компактна структура. През последните 15 години не е констатирано мощно (ус-
тройствено значимо) усвояване на нови територии за функция “обитаване”. Статистическите 
данни показват удовлетворителна средна стойност на стандарта на обитаване, с тенденция 
към подобряване – от 25,22 кв. м ./жит. РЗП през 1999 до 27,7 г. кв. м ./жит. РЗП през 2003 г. 

Структурата в жилищните територии в ЦГЗ е хетерогенна.  В контекста на 
формулирания по-горе предмет на проучването, интерес представляват частите от тях с 
амортизиран, подлежащ на реконструкция малкоетажен сграден фонд, заемащи значителна 
част от зоната (извън ЦГЯ, където много от старите сгради са с културно-историческа 
стойност, тази част се изчислява общо на около 70 ха). Налице е засилен инвестиционен 
интерес, насочен към реконструкция  (подмяна и доизграждане) на стария сграден фонд с 
малко- и средноетажни сгради с по-високи експлоатационни качества. В този аспект 
територията може да се счита като резерв за увеличаване на застроените жилищни площи. 
Едновременно процесът следва да се регулира  с оглед превенция срещу преуплътняване 
на територията и предвид даденостите (състоянието на инженерната инфраструктура, както 
и на земната основа), респ. необходимите изпреварващи действия от страна на общината и 
на инвеститорите, посочени в съответните раздели. 

Извън ЦГЗ, територии с по-голям обхват, подлежащи на тотална реконструкция 
поради лошо физическо и морално състояние на жилищния фонд, са констатирани в ж.к. 
“Родина” 3 и 4 (общо около 43 ха), както и малки “острови” в ж.к. “Възраждане”, ж.к. 
“Родина”1, ж.к. Дружба”. Тези територии също представляват резерв на града за осигуряване 
на потребностите от жилищни площи. При инфраструктурното обзавеждане на територията 
следва да се има предвид бъдещата инвестиционна активност в тях. 

Неусвоена е територията южно от бул. “България”, предвидена за изграждане на 
“Чародейка” Б и В. Поради наличието на ограничители и други  устройствени съображения, 
жилищното застрояване там следва да бъде допускано при известни ограничения по 
отношение коефициента на интензивност на застрояване, но все пак територията 
представлява резерв с площ ок. 240 ха. 

Значителна част от териториите за обитаване са заети от жилищни комплекси или 
жилищни структури, изградени по комплексен начин (над 570 ха). В такива живее повече от 
половината от градското население. В комплексите са налице специфични устройствени (в 
т.ч. на собствеността) и благоустройствени проблеми. За преодоляването им сред мерките, 
насочени към благоприятно развитие на селищната среда за обитаване, следва да се 
включи и  устройствено преструктуриране на комплексно изградените територии. 

Основният проблем на жилищните блокове, строени след Втората световна война по 
едропанелна технология или едроплощен кофраж, е необходимостта от саниране с оглед 
повишаване на енергийната им ефективност и комфорта на обитаване. Сред приоритетите 
на общинската политика следва да се предвидят съответни действия, а в някои случаи – 
мерки за стимулиране и реализация на операцията. 
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В ИПЗ-ІІІ ч. и ЗПЗ-център са налични групи квартали с малкоетажно амортизирано 
жилищно застрояване в индивидуални УПИ, част от тях – незаконно строителство. Това 
съжителство е конфликтно и не може да бъде подкрепено в бъдещата устройствена 
политика. Проблемът има и социално измерение. Мерките за преодоляването му 
(изграждане на общински жилища / отреждане на общински терени / и/или др.п.) следва да 
се включат сред общинските приоритети. 

Проблеми по отношение устройството и благоустрояването на средата създават и 
териториите с компактно ромско население – в случая - западната част на ж.к. “Дружба 2”. 
Необходими са градоустройствени проучвания, респ. одобряване на ПУП (действащият е от 
1987 г.), с които да се определят и последващите устройствени действия. 

В града липсват територии, усвоени за “висококатегорийно” обитаване, както и такива, 
подготвени да посрещнат подобно търсене. Потенциал с разположението и 
природогеографските си характеристики за подобни функции има местността “Левента”, но 
неговата реализация се задържа (компрометира) от близостта на средоточия на ромско 
население.Този ограничител на развитието може да бъде преодолян със съответни 
организационни и/или други мерки. Необходимо е също съответно подробно планиране, 
както и инфраструктурно обзавеждане на територията. 
 

Производствените и складовите дейности в общи линии се развиват териториално 
в обособени зони и други по-големи съсредоточия. През последните години се констатира 
тенденция за проникване на незамърсяващи производства и в териториите за обитаване и 
обслужване, поява на складово-търговски дейности в значителен териториален обхват в и 
извън досегашните промишлени зони и пр. Променените стопански условия налагат процес 
на конверсия в самите зони, който се отразява не само върху производствената 
специализация и технологичните изисквания, но и върху териториалното им проявление – 
преструктуриране на зони в посока удребняване на модула, което в момента се осъществява 
“на парче”. Този подход съдържа огромни рискове за устойчивостта на териториалното 
развитие и за пълноценната и безконфликтна реализация на общностния и на частния 
интереси. Мащабността на проблема се определя и от наличието на неусвоени терени в 
ИПЗ, както и цялата територия на ИПЗ-разширение – резерв за развитие на 
производствените мощности в града, чието реализиране предстои. В този смисъл приоритет 
в общинската политика следва да бъде управление на тези процеси чрез създаване и 
прилагане на планова основа, с която да бъдат отчетени изградените и потребни елементи 
на инженерната инфраструктура, вкл. условията за участие при изграждането и ползването 
им, екологическите изисквания и т.н.  

Следва да се отчете също така повсеместно налагащото се предпочитание за 
насочване на новите по-крупни инвестиции към неусвоени извънселищни територии, вместо 
към преструктуриране и рехабилитация на части от съществуващите промишлени зони. 
Територията на русенската община разполага с такъв резерв, но процесът следва също да 
бъде регулиран със съответна планова основа и стимулиран чрез инфраструктурно 
осигуряване. 

 
Обществено обслужващите дейности са развити дисперсно върху цялата градска 

територия, както и в пунктове на концентрация – комплексен градски център и ядра. Мястото 
с висока концентрация и най-широк набор от обществено-обслужващи функции е традицион-
но установено и се намира в Централната градска част – то е главният обществено-
обслужващ център на града, съдържащ търговия, административно и делово обслужване, 
култура, образование и др. Проблемите на функционалното свръхнатоварване на тази 
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територия са отчетени и по-горе. Тук следва да се посочи необходимостта от управленски 
мерки за провокиране (стимулиране) на деконцентрация на дейностите, чрез развитие на 
центровата система и създаване на нови средоточия на търговия и услуги на подходящи 
места в периферните и крайградските територии. В жилищните комплекси са обособени ядра 
с локално значение, със сравнително ограничен набор обслужващи дейности. 

В гр. Русе обектите на  търговско обслужване от типа “хипермаркет” имат само един 
представител, разположен  при западния “вход/изход” на града. В града липсват подходящо 
разположени свободни терени с достатъчна за такива обекти площ. В момента инвестици-
онният интерес се насочва предимно към градски територии, прилежащи на ЦГЧ, върху тере-
ни с друго предназначение, без при това да се отчитат произтичащите ефекти върху 
функционирането на другите градски системи.  

През последните 15 год. в територии с традиционно производствено или 
производствено-складово предназначение се установяват в широки мащаби търговски 
функции на едро и дребно и свързани с тях други обслужващи и търговски функции, 
променяйки спонтанно началното предназначение. Това предизвиква различно 
(непредвидено) по характер, разпределение и интензивност транспортно натоварване, което 
подлежи на овладяване при новото транспортно-комуникационно планиране. В тези 
територии възниква проблем и с обществената хигиена и с естетическите характеристики на 
средата, чието преодоляване също следва да бъде предмет на съответни общински 
действия. 

Във връзка с перспективите за развитие се оценяват потребностите на града от 
подходящи терени за изграждане на нови сгради на деловото обслужване и за разполагане 
на офиси. Териториалното им разположение следва да се съобрази с ред специфични 
изисквания. При това се отчита свръхнатовареността на традиционния градски център. Като 
резерв за удовлетворяване на тези потребности се разглеждат теренът на бившата военна 
болница, както и незастроени терени по западната периферия на ЦГЧ (по ул. 
“Пристанищна”), като устройственото планиране може да посочи подходящи терени и извън 
компактния град. 

Системата от обекти на образованието е като цяло добре развита, както по 
отношение на основното, така и на средното образование (в т.ч. професионални и 
специализирани училища). Условията и възможностите за доразвитие на мрежата от обекти 
на основното образование произтичат от нормативните изисквания за площи (бр. класни 
стаи) при подходящо разположение в жилищните територии, за да бъдат спазени 
изискванията за изохрон и безопасна достъпност. С други специализирани проучвания, 
свързани с устройственото планиране, са определени конкретните потребности на 
териториите за доразвитие на тази мрежа. Тук ще отбележим само, че е установена 
необходимост и съответно наличие на теренни възможности за изграждането на 24-класно 
училище (СОУ) в ж.к. “Дружба 3”, които следва да се запазят като собственост и като 
предназначение. В ЦГЗ,  където теренни резерви липсват, следва да се приложат мерки с 
организационно естество. Те се изразяват с настаняване на основни училища в 
съществуващи на съответните територии сгради на средни училища, като последните бъдат 
изнесени на други (периферни за града) територии с теренни резерви. Това се основава на 
обстоятелството, че функционирането на тези училища не е свързано с обслужване пряко на 
прилежащата територия.  

Състоянието на обектите на здравеопазването се оценява като удовлетворително с 
оглед променената система в здравеопазването. Не са необходими специални действия на 
общината от устройствено естество.  
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Културно-историческо наследство 
 
Паметници на културата 
 

Съобразно предмета и целите на разработката, проучването в тази част е 
предназначено да установи наличието, териториално разположение, ценностните 
характеристики и правния статут на обектите на  културно-историческото наследство (КИН) в 
ролята им на фактор на устойчиво развитие на територията, влияещ върху спецификата и 
качествата на жизнената среда и едновременно – стимулиращ туризма като алтернативна 
стопанска дейност с потенциал за диверсификация на местната икономика. 

Като обща (сравнителна) оценка, територията на Община Русе съхранява богато – в 
количествен и в качествен аспект - културно-историческо наследство, но неговото 
териториално разпределение е изключително неравномерно. В преобладаващата си част то 
е концентрирано в западната част на общинската територия и в частност – в строителните 
граници на общинския център, и то предимно в Централната градска зона. От всички 275 
обекта със статут по Закона за паметниците на културата и музеите (групови и единични ПК), 
265 са на територията на града (вкл. землището, без кварталите), като 260 от тях са в строи-
телните граници. Десет обекта се намират на териториите на други населени места ( в т.ч. 
кварталите на града) и землищата им, като три от тях са в с. Басарбово. 

В таблицата са представени в обобщен вид данни за КИН със статут по ЗПКМ: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данни от НИПК. 
 

Извън посочените в таблицата са декларираните 15 групови ПК (ансамбли и 
комплекси), всички в строителните граници на гр. Русе. 
От огледите е установено, че четири обявени ПК в гр. Русе са почти или напълно съборени, 
физическото състояние на поне още поне шест може да бъде определено като аварийно, а 
на голяма част от останалите - лошо. От паметниците, намиращи се извън града, археологи-
ческите на са подходящо експонирани. Преобладаващата част от историческите ПК не са 
обект на широк интерес (в посочения брой на паметниците от тази група не са включени 
т.нар. ”войнишки паметници”, които са декларирани като исторически ПК с общо за страната 
писмо № 4349/1992 г. на НИПК) 

Вид на декларираните  и 
обявени ПК според 

научната и културната 
област, към която се 

отнасят 

Брой 
В т.ч. брой 
обявени в ДВ 

или с 
решение 

за обявяване 

От обявените 
- с категория 
“национално 
значение” 

От 
обявените 

- с 
категория 
“местно  
значение” 

исторически  17 15 8 7 
археологически  9 9 2 7 
архитектурно-строителен  183 172 - 67 
архитектурно-строителен и 
художествен 

46 43 7 34 

архитектурно-строителен и 
исторически 

1 1 - 1 

архитектурно-строителен, 
художествен и исторически 

2 2 2 - 

художествен 1 1 - 1 
паметник на градинското и 
парково изкуство 

1 - - - 
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Анализът очертава две основни териториални съсредоточия на обекти на КИН, 
представляващи ценен ресурс в очертания по-горе контекст: 

• Архитектурно-строителните и художествените паметници на културата – единични и 
ансамбли (наред с археологическия ПК ”Сексагинта Приста”), в историческото ядро на 
гр. Русе с признатите им архитектурно-художествени качества, формиращи облика на 
цялостната градоустройствена среда – оценявана като уникална в национален 
мащаб, и едновременно представляващи общ и специализиран познавателен 
интерес; 

• паметниците в района на Басарбово, приобщени към съсредоточие на културно и 
природно наследство с обхват в и извън общинската територия (към Иваново-
Червен)- изявен ресурс за развитие на разнообразни видове туризъм.  

 
Транспорт и комуникации 
Външен транспорт  

На територията на града са разположени терминални структури на железопътния и 
воден транспорт, както и КПП „Дунав мост”.  
 

Железопътният възел е обхванал и разчленил цялата северна половина на 
градската територия. Включва една Централна пътническа гара, две разпределителни, три 
товарни, от които две обслужват съответно Западната и Източната промишлени зони и една 
техническа гара, която е в строеж. Гарите са свързани помежду си с два открити релсови 
пътя, пресичащи на места на ниво градската улична мрежа и са без всякаква шумова 
защита. Функционирането на железопътния възел е свързано с определени  фактически и 
потенциални проблеми: 

• привеждането на параметрите на жп линия № 4 в съответствие със стандартите на 
европейските транспортни коридори ще постави като минимум изискването за удвоя-
ването й, вкл. и в града в участъка между гара Русе и гара Русе-разпределителна с 
оглед намаляване на трафика по крайбрежната жп линия и създаване на условия за 
последващото й премахване или режимно използване;  

• належаща реконструкция  и модернизация на гаровия комплекс и преди всичко на 
пътническата гара; 
• целесъобразност от реконструкцията на ж.п. линията Русе–Варна за откриване на  

възможности за развитие на комбинираните транзити от Дунав през Русе, с 
железница до Варна и оттам по Черно море до целевите страни; 

• завършване изграждането на техническата гара; 
 

Пристанищната инфраструктура на града включва пристанища за обществен 
транспорт и специализирани пристанища. Водещото пристанище за обществен транспорт е 
Пристанище Русе с три подразделения: 
 

• пристанище Русе-Запад с напълно използван терен, без резерв за развитие;  
• пристанище Русе-Изток (най-голямото българско дунавско пристанище), разположено 

на км. 489, върху площ от 835 дка терен (от тях 660 използвани, със значителен 
резерв за развитите) обработва речни и речно-морски кораби с различни товари 
(включително въглища за ТЕЦ) и включва още терминала Ро-Ро и фериботно 
“гнездо”.  

• пътнически кей (Речна гара), разположен на км. 495 със заскален бряг и приемна 
сграда в изключително лошо състояние. 
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Достъпът и до трите пристанища се осигурява от градската улична мрежа – за 

първите две през съответните промишлени зони, а до пътническото е ограничен.  
Пристанища за обществен транспорт има и в Свободна зона и при с. Мартен. 

Няма регистрирани рибарски пристанища, а само места, оборудвани като водни бази 
за приставане и съхраняване на рибарски лодки. Действащият Яхтклуб Русе не е 
регистриран като яхтено пристанище, а ползва водна база, оборудвана за приставане и 
съхраняване на спортно-развлекателни плавателни съдове. 

В крайбрежната зона са разположени и три пристанища със специално 
предназначение: на Дунавски драгажен флот, на Русенска корабостроителница и зимовникът 
на ИАППД. 
 

За съвременно устройване на приемната зона на КПП “Дунав мост” и за 
усъвършенстване на връзката му с пътно-уличната мрежа през средата на 90-те години е 
изработен подробен устройствен план. Почти нищо от него обаче не е реализирано и това 
състояние на нещата поражда сериозни транспортни затруднения и конфликти и представя 
по един крайно неприветлив вид „вратата” на България. 
 

Бул. „България” изпълнява функцията на първокласен път І-5 и провежда в 
двете посоки целият транзитен трафик от и за Дунав мост. Освен неблагоприятното 
екологическо въздействие върху градската територия, статутът на републикански път, който 
има тази по същество градска артерия, ограничава възможността да бъде преустройвана с 
оглед подобряване обслужването на прилежащите градски територии. 
 
Градска комуникационно-транспортна система 
 

Индикатор за развитостта и функционалните характеристики на градската 
комуникационно-транспортна система е плътността на съществуващата първостепенна 
улична мрежа (ПУМ). При  обща дължина на ПУМ към 2004 година 58.6 км, на градската 
територия с обща площ 24.2 кв. км., плътността й възлиза на 2,37 км/кв.км при норматив към 
настоящия момент 3 – 5 км/кв. км. Изложеното показва,  че съществуващата плътност е по-
ниска от нормативната, което се компенсира чрез организация на движението. 

Проучването очертава по-значимите проблеми, свързани с моментното състояние на 
достъпността и транспортно-комуникационната обслуженост на териториите на Централната 
градска зона (ЦГЗ) и на големите промишлени зони. 

Понастоящем ЦГЗ се обслужва от елементи на първостепенната улична мрежа, някои 
от които нямат необходимите за това технически параметри. Плътността на ПУМ в ЦГЗ е 
3,65 км / км2 при норматив 4 – 6 км/кв.км. По тази причина отговорни транспортни функции 
тук поемат и улици - елементи на второстепенната улична мрежа, по които движението е 
организирано еднопосочно. Към момента, в резултат на ред планировъчни и инженерно-
технически причини, са налице трудности в достъпа до и обслужването на части от зоната 
със значителен обхват. За цялата ЦГЗ стои и проблемът за паркирането. 

Уличната мрежа в Източната промишлена зона, доколкото е изградена, не се 
основава на цялостна планова концепция и в моментното си състояние създава проблеми за 
по-нататъшното усвояване и за ползването на територията с оглед новите условия и 
потребности. Връзката с територията на Западната промишлена зона също е с 
ограничения, което е по-осезателно понастоящем, при затварянето на Сарайския мост за 
тежкотоварен транспорт по причини, свързани със състоянието на конструкцията му. 



 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2006 - 2013 

122

122

Известни затруднения в достъпността се констатират и по отношение някои 
територии с преобладаващо жилищно предназначение, поради недостатъчен брой улични 
трасета - елементи на първостепенна улична мрежа. Това най-често е обусловено от 
денивелацията на терена и реалните трудности при провеждане на напречни връзки. Такава 
е ситуацията в териториите, разположени югоизточно от бул. “България” - жк “Дружба 2 – 
север”, ж.к. “Дружба 2 – юг”, “Кръста” (“Чародейка” Б и В).  

Освобождаването на бул. “България” от товарния транзитен трафик и пълноценното 
поемане на функциите на градска артерия е свързано с изграждането на планирания южен 
обходен път. 
 

Фактори за затруднена достъпност са и текущото поддържане на настилките на 
второстепенната улична мрежа, организацията на уличното паркиране и пр. 

На градската територия не са осигурени условия (специализирани трасета) за 
безопасен велотранспорт. 

С разработвания проект за актуализация на комуникационно-транспортния план към 
Общия устройствен план се залагат  предвиждания за доизграждане на ПУМ, чиято 
реализация е от първостепенна важност за усъвършенстване на транспортната достъпност.  

 
Система на обществения транспорт 

 Масовият обществен пътнически транспорт (МОПТ) на града - автобусни и тролей-
бусни линии и линии на маршрутни таксита, функционира като единна система, 
съответстваща във висока степен на транспортните потребности на населението.  

В резултат на подходящо подбраните (за потребностите от МОПТ към настоящия 
момент) маршрути, минаващи и по улици от второстепенната мрежа, жилищните територии 
са сравнително добре обслужени.  
 
 
 

Като проблемни по отношение обслужеността с МОПТ могат да бъдат определени: 
• по-голямата част от Източната промишлена зона, особено североизточната;  
• централното градско ядро, където възможности за движение имат почти само 

маршрутни таксита; 
• с известна условност - и частта от ж.к. “Възраждане”-изток и “Възраждане”-юг, при 

бъдещо увеличаване на гъстотата на обитаване там. 
 
 
 
Състояние на градската среда 
 

Благоустроеността на населените места е фактор с първостепенно значение  за 
определяне качествата на средата и на жизнените условия. По-долу накратко са 
представени проучванията по състоянието на обществените пространства и обектите с 
обществен достъп, вкл. средата за отдих.  
 
 
 
Благоустроеност  
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Състоянието на уличните настилки като цяло може да бъде определено като 
незадоволително. Периодичното изпълнение на програми с ремонтни мероприятия осигу-
рява обновяването на отделни отсечки, предимно от първостепенната мрежа, но има цели 
територии, на първо място – промишлените зони, в които цялата мрежа и особено трасетата 
на товарен транспорт са в лошо състояние.  
 Градското обзавеждане е в незадоволително състояние, както като набор, 
физическо състояние и естетически вид, така и като териториално покритие. По-добро е 
неговото състояние в централната част на гр. Русе. 
 Поддържането на обществената хигиена в публичните пространства 
(сметопочистването) в гр. Русе като цяло не е на задоволително ниво (с изключение на 
централното ядро с пешеходната зона). Освен непосредствената преценка от огледите на 
територията, обективни доказателства за това са данните за почти постоянно наднормено 
съдържание на уличен прах във въздуха.  

Акцент следва да се постави върху лошото в благоустройствено и хигиенно 
отношение състояние на поречието на р. Дунав, особено в участъка между х-л “Рига” и 
зимовника на ИАППД. “Лицето” на града към Дунав е обхванато от саморасла растителност, 
самоделно струпани рибарски бараки, нерегламентирани сметища и свободно изливащи се в 
реката канали за отпадни води. 

Изпълнените през последните години благоустройствени и архитектурно-строителни 
реализации на градската територия не покриват изискванията и потребностите, свързани с 
изграждане на селищна среда, достъпна за хората с физически увреждания. 
 
 
Условия за масов отдих и спорт 
 

Условията за масов отдих и спорт не удовлетворяват пълния набор от потребности.Те 
могат да бъдат свързани само с кратковременния – ежедневен и седмичен отдих. 
Проучването извежда важната констатация, че огромният ресурс – поречието на р. Дунав 
около Русе и другите крайречни селища - се използва непълноценно за съсредоточаване на 
такива дейности, както и за  развитие на общественото озеленяване, масовия спорт и 
др.атракции. Понастоящем тази функция се осъществява само от устроените градски и 
извънградски озеленени площи за широко обществено ползване. 
 
Обществени озеленени площи 

В урбанизираната територия на гр. Русе обществените озеленени площи са  с обща 
площ 1 208 дка (в т. ч. градини, скверове и паркове - 679 дка); с което се осигурява степен на 
задоволеност 9,16 кв.м/ч (с озеленените площи за ограничено обществено ползване - 21,17 
кв.м. / ч). Дървесната растителност в тях е на средна възраст над 40 г. Част от нея е със 
снижени декоративни качества и влошено физиологично състояние, като се наблюдават и 
изцяло изсъхнали дървета. Повсеместна практика е премахнатата едроразмерна 
растителност да не е съответно заместена с нови насаждения.  

За зелената система на града е характерна определена териториална 
неравномерност. Като правило озеленеността (както за широк, така и за ограничен достъп) 
на изградените в по-ново време жилищни комплекси е значително по-ниска от тази в 
останалите части на града, а на места изобщо отсъства (напр. ж. г. “Мальовица ІІ” в кв. 
“Дружба 2”, кв. “Чародейка Г- север”, кв. “Здравец- север”, Централния южен район). 
Практически отсъстват озеленени площи в промишлените зони, с някои малки изключения в 
ЗПЗ. На много места върху части от изградени зелени площи са поставени обекти на 
“временно” строителство. 
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Разположените в крайградската зона  лесопаркове “Липник” и “Приста” имат обща 
площ от  около 6 000 дка. В тях са изградени съоръжения за спорт и активен отдих, но не са 
реализирани всички възможности, респ. планови предвиждания в това отношение. Не са 
изпълнени и разработените  планове за благоустрояване на остров “Люляк” със същото 
предназначение 

В допълнение следва да се посочи, че по различни причини голяма част от 
обществените озеленени площи, предвидени с действащия ОГП’74, не са реализирани. 

Тук за изчерпателност и с оглед екологическия и естетическия им принос за 
качеството на средата на големия град, ще допълним, че Русе разполага с още 2 178 дка 
озеленени терени за ограничено обществено ползване и с друго специфично 
предназначение. Според експертната оценка те се поддържат незадоволително. 
 
 
Мрежата от спортни обекти в града включва: 

• спортни комплекси “Ялта”, “Локомотив” и “Дунав”, предлагащи възможности на 
закрито и открито за хандбал, волейбол, баскетбол, фехтовка, футбол, плуване; 

• градски стадион; 
• колодрум; 
• тенис клуб Русе с 8 корта, в Младежки парк; 
• хиподрум и ездитен клуб “Силвена спорт”; 
• два плувни комплекса- “Норд” в Младежки парк и “Спарки”; 
• спортен клуб за фитнес и културизъм и фитнес център “Олимпия”; 
• аквапарк “Олимпия”;  
• градски яхтклуб. 
 
Извън град Русе с общинско значение са обектите: 
• гребни бази на предприятието “Петър Караминчев” и на Русенски университет “Ангел 

Кънчев” в парка “Приста” 
• общинска гребна база в лесопарка “Липник” при с. Николово; 
• плувни басейни при мотел “Рай”. 

 
Големите спортни обекти – стадионите, не се ползват за масов спорт. Колодрумът не 

функционира.  
 
Архитектурно изграждане 
 

През последните години повсеместно (и най-вече в южния централен район, в 
периферните квартали, между жилищните блокове на комплексите) се изграждат еднотипни 
по същността си многоетажни сгради. Те са с експлоатационни качества, вариращи в широк 
диапазон, както по отношение на плановото разпределение, така и на техническото 
изпълнение. Те са с по-добра енергийна ефективност от строените през предходния период.  
 

Пазар на недвижими имоти 
 

Индикатор за инвестиционната привлекателност на територията са интензивността на 
сделките са недвижими имоти и реализираното ново строителство на обекти. 
На разглежданата територия доминира предлагането на сгради. Значително по-ограничено е 
предлагането на свободни терени (УПИ) за застрояване. 
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Показателно за привлекателността на отделните местности за обитаване е 
движението на цените на жилищата. Анализът показва, че най-високи са цените в Идеален 
център, следван от комплекс “Възраждане”, Централния южен район и Широк център, 
“Здравец”, “Здравец-север” и “Здравец-юг”, “Дружба 2”, “Родина” 1 и 2, “Дружба” 3 и 1, 
“Чародейка-юг” и на последно място “Чародейка-север”. Това се потвърждава и при 
изследване на търсенето. 

За офис площи се предпочитат Идеален център, Центъра, Широк център и кв. 
“Възраждане”. На фона на масовата продукция се открояват обектите с ТЕЦ или локално 
отопление, както и офисите, определяни като „луксозни”. 

Готови (еднофамилни) къщи се търсят в Идеален Център, Центъра, кв. “Възраждане”, 
“Дружба” 1, 2 и 3, “Чародейка”, “Родина” 1, 2, 3 и 4. Сравнително ограниченото предлагане на 
УПИ за жилищно застрояване в града обхваща преди всичко кварталите “Дружба” 1, 2 и 3,  
“Родина” 1, 2, 3 и 4 и в много по-малка степен Централната градска зона, “Чародейка” и 
“Здравец”. Отделни имоти се предлагат и в “Левента”. 
 

Единични са случаите на предлагани за продажба вили и хотели. За отбелязване е, 
че сред предлаганите обекти отсъстват такива на територията на “Левента”, въпреки 
природо-климатичните качества на местността. Това се обяснява с ниската степен на 
благоустроеност на тази местност и близкото съсредоточие на ромско население. Не се 
откроява специализирана пазарна ниша и предпочитана местност за луксозни жилища (и 
изобщо за обитаване в среда на висок стандарт).  

Функцията на подобен вид жилища изпълняват  мезонети в Идеален Център, 
Центъра, “Възраждане” и “Родина 1” и големи къщи в околните села. 
Търговски площи, вкл. ресторанти и заведения за развлечение - по почти цялата територия 
на града: Централна градска зона, комплексите “Здравец”, “Здравец” - север и изток, 
“Чародейка” - север и юг, кварталите “Родина”1 и 2, “Дружба” 2 и 3. Търсенето в Централната 
градска зона надвишава предлагането.  

Производствени помещения и парцели се търгуват предимно в Западната и 
Източната промишлена зона, но също и отделни обекти в “Дружба” 1, 2 и 3, “Родина 1”, 
“Здравец” и ЦГЗ. Има търсене на терени за производствени дейности в Мартен. 

По отношение  физическите параметри на предлаганите и търсени недвижими имоти 
най-съществени са следните констатации на проучването: 

• предлаганите незастроени или застроени с износени сгради парцели в Централната 
градска зона като правило са с много малка площ и непригодни за изграждане нито 
на площни търговски обекти, нито на къщи с двор; 

• предлаганите парцели в промишлените зони в преобладаващата си част са с площ 
от 6 000 до 9 000 кв.м и много по-рядко от 12 000 до 14 000 кв.м. За сметка на това 
търсенето е предимно за парцели с площ от 20 и повече декара; 

• липсва предлагане на големи парцели с площ над 10 – 15 дка за търговски и други 
нежилищни обекти; 

• изгражданите и предлагани на пазара офиси са също с относително малка 
квадратура, макар че се констатира тенденция за известно увеличение на средната 
им квадратура.  

 
Строителна активност 
 

Оценката на инвестиционната привлекателност на териториите по индикатора 
“реализирано ново строителство” може да бъде изведена пряко от данните за 
реализираното строителство в периода 2000-2004 г. вкл. Тези данни са систематизирани по 
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групи съобразно основното функционално предназначение и са представени в следващите 
таблици поотделно за Русе и за другите населени места:  
 

• Частите на ЦГЗ, както и кв. Възраждане, са подложени на силен инвестиционен 
натиск, в резултат на което нараства рискът от преуплътняването им и свързаното с 
това влошаване на параметрите на околната среда и възникване на допълнителни 
транспортни трудности, т.е. въобще на допълнително влошаване качествата на 
жизнената среда; 

• Ограниченото по количество предлагане през последните години на офис-площи дава 
основание да се предполага значително бъдещо нарастване на този вид строител-
ство, особено след 2007 год., когато се очаква появата на множество чуждестранни 
инвеститори.  

 
Площните характеристики на търсенето на парцели за ново производствено стро-

ителство, както и за голямомащабни търговски и атракционни обекти не може да бъде 
удовлетворено в границите на града. Към това се добавя нежеланието на чуждестранните 
инвеститори да се настанят в съществуващите промишлени зони. Тъй като се очаква такова 
търсене да нараства с годините, за тези нужди би трябвало да се търсят локализации в 
близките му околности. Необходимо е специализирано устройствено проучване при отчитане 
на всички условия, потребности и ограничители, което следва да се осъществи чрез 
разработване общ устройствен план на общината.  
 
 
Обслужване на инвестиционните инициативи 
 

Състоянието на обслужването от страна на общината (администрация и съвет) на 
инвестиционните инициативи на собственици и предприемачи на територията й  се определя 
от: 

• осигуреността на територията с актуални кадастрални и устройствени планове 
• степента и обхвата на осигуреността на територията с техническа инфраструктура 
• ефикасността на административно-техническото обслужване 
• възможностите на общината да участва на пазара на недвижими имоти (главно 

незастроени) 

Осигуреност на територията на общината (населени места, селищни 
образувания и други урбанизирани територии) с кадастрални и устройствени 
планове 
 

Осигуреността на населените места, селищните образувания и другите урбанизирани 
територии на общинската територия с кадастрални и устройствени планове е анализирана 
въз основа на предоставени данни от архива на одобрените устройствени планове и 
измененията им (по чл. 5, ал. 5 на ЗУТ). 
Населени места и урбанизирани територии 
 

Град Русе:Състоянието на осигуреността на територията на град Русе с кадастрални 
и устройствени планове (общи и подробни) е илюстрирано на таблицата, въз основа на 
данни, получени от общинската администрация. 
 



 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2006 - 2013 

127

127

Действащи общи и подробни устройствени планове за територията на град Русе 
 
Местности Видове действащи планове Заповеди за одобрява-

не на плановете 
1 2 3 

Град Русе 
Действащ общ градоустройствен план 
В ход актуализация на общия градоустройствен 
план с разширяване на границите 

Разпореждане на МС 
№ 104 / 02.07.1974 г. 

Централна градска част Улично-регулационен и кадастрален план № 938/1959 г., 434/1984  
жк “Централен южен район” Застроителен и регулационен план № 200/1985 г. 
кв. “Веждата” Улично-регулационен план № 710/2001 г. 
жк. “Мидия Енос” Застроителен и регулационен план № 828/1973 г. 
ж.к. Ялта Застроителен и регулационен план № 122 и 125 /1979 г. 
жк. “Родина 1” Застроителен и регулационен и кадастрален 

план 
№ 27 и 28/1975 г., РД-02-
14-22-65/2000 г. 

жк. “Родина 2” Застроителен и регулационен и кадастрален 
план 

№ 27 и 28/1975 г., РД-02-
14-22-65/2000 г. 

жк. “Родина 3” Застроителен и регулационен план № 614/1988 г. 
жк. “Родина 4” Застроителен и регулационен план № 62/1976 год. 
Западна промишлена зона Няма цялостен кадастрален и регулационен план  - 
Източна промишлена зона Няма цялостен кадастрален и регулационен план  - 
ж.к. Възраждане Застроителен и регулационен план № 3952 и 3953/1966 г. 

№ 1787/1967 г. 
ж.к. „Възраждане юг” Застроителен и регулационен план №979/1973 г. 
ж.к. „Възраждане – изток” Застроителен и регулационен план № 29 и 30/1975 г. 
ж.к. „Здравец” Застроителен и регулационен план № 1-3-831/1960 г. 
ж.к. „Здравец Север” Застроителен и регулационен план № 130 и 336/1975 г. 
ж.к. „Здравец Изток” Застроителен и регулационен план № 1189 и 1190/ 1967 г. 
ж.к. „Цаперката” Застроителен и регулационен план № 638 и 639/1972 г. 
ж.к. „Мальовица” Застроителен и регулационен план № 1644/1999 г. 
ж.к. „Дружба 1” Застроителен и регулационен план № 216 и 217/1979 г. 
ж.к. „Дружба 2” Застроителен и регулационен и кадастрален 

план 
№ 182/1987 г. 

ж.к. „Дружба 3” Застроителен и регулационен и кадастрален 
план 

№ 302 и 303/1979 г. 

ж.к. „Дружба 3” – разширение Застроителен и регулационен и кадастрален 
план 

№ 2166/1988 г. 

ж.к. „Чародейка Г” – север и юг Застроителен и регулационен и кадастрален 
план 

№ 233/1981 г. 

кв. „Средна кула”   
кв. „Долапите”   
кв. „Образцов чифлик” Регулационен и застроителен план № 110 / 02.04.1981 г. 
кв. „ДЗС” Кадастрален план 

Регулационен и застроителен план 
№ 41 / 14.01.2004 г. 
№ 55 / 27.02.1986 г. 

Селищни образувания и извънградски паркове 
Свободна  зона Приет директивен устройствен план 

Незавършен регулационен план на І-вия етап 
1994 

Производствена зона КТМ 
(Мартен) 

Частични подробни устройствени планове за 
единични поземлени имоти 

2000 - 2003 

Лесопарк „Приста” 1999 - 2004 
Лесопарк „Липник” 

Частични подробни устройствени планове за 
единични поземлени имоти 2002 - 2004 

По собствени данни на Община Русе 
Действащият Общ градоустройствен план на гр. Русе е одобрен през 1974 г. През 

1985 е изработен нов общ градоустройствен план – директивен план, но не е бил 
окончателно утвърден. Поради отдалечеността във времето на създаването на действащия 
общ план и настъпилите промени в обществено-икономическите условия, той в голяма 
степен е загубил своята актуалност. В момента е в ход процедура за неговото частично 
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изменение, като, на основание изрично решение на Общинския съвет, проучвателно-
проектантските работи имат за задача и разширение на териториалния му обхват. 

Плановата осигуреност с кадастрални и подробни устройствени планове на 
отделните местности, зони и обособени квартали (административни) на града, както и на 
прилежащите му селищни образувания и извънградски паркове е показана на горната 
таблица. Прегледът й показва, че компактната територия на гр. Русе, с изключение на 
Западната и Източната промишлени зони, е осигурена с кадастрални планове по бившия 
Закон за единния кадастър и с подробни устройствени планове – общо 22 плана за 
съответните структурни единици, от които 20 – застроителни и регулационни планове и 2 (на 
ЦГЧ и кв. Веждата) – уличнорегулационни планове.  

Западната и Източната промишлени зони не разполагат нито с кадастрални, нито с 
устройствени планове в пълния си териториален обхват, въпреки че са разработени 
Структурна схема със задание-програма за подробно устройствено планиране на Източната 
промишлена зона и Директивен план със задание-програма за подробно устройствено 
планиране на нейното разширение. 

Само 5 от действащите планове (около 18 %) са от периода след 1990 г. – в случая  - 
след 1999 г., т.е. при новите условия на собственост и предприемаческа инвестиционна 
активност, като само плановете на кв. “Веждата” и кв. „ДЗС” са одобрени при действието на 
новия Закон за устройство на територията (ЗУТ). Всички останали планове, изготвени при 
старите обществено-икономически отношения и при действието на нормативна уредба в 
областта на устройството на територията, която вече не е в сила, са загубили напълно 
актуалността си. На съвременните нужди се отговаря със стотици частични изменения на 
действащите планове, често в обхвата само на един имот.  
 
За цялата територия липсват специализирани кадастрални карти по новия Закон за 
кадастъра и имотния регистър.  
 
Населени места (села) и селищни образувания извън град Русе: Състоянието на осигу-
реността на територията на населените места и селищните образувания извън град Русе с 
кадастрални и устройствени планове (общи и подробни) е илюстрирано на долната таблица, 
въз основа на данни, получени от общинската администрация. 

 
Действащи подробни устройствени планове на населените места извън град Русе 
 

Населени места Видове действащи планове Заповеди за 
одобряване на 
плановете 

1 2 3 
с. Басарбово Кадастрален, регулационен и застроителен 

план 
№ 701 / 30.04.1977 
г. 

с. Долно Абланово Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 665 / 30.12.1987 
г. 

с. Мартен Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 128 / 23.04.1986 
г. 

с. Николово Кадастрален и регулационен план № 1377 / 22.04.2003 
г. 

с. Ново село Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 2583 / 16.07.1991 
г. 
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с. Просена Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 1728 / 30.09.1988 
г. 

с. Сандрово Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 60 / 22.05.1992 г. 

с. Семерджиево Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 666 / 30.12.1987 
г. 

с. Тетово Кадастрален и регулационен план № 638 / 19.07.1965 
г. 

с. Хотанца Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 460 / 08.07.1986 
г. 

с. Червена вода Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 2584 / 16.07.1991 
г. 

с. Ястребово Кадастрален, регулационен и застроителен 
план 

№ 667 / 30.12.1987 
г. 

По собствени данни на Община Русе 
Всички населени места са осигурени с  кадастрални и подробни устройствени 

планове. Кадастралните им планове са по бившия Закон за единния кадастър, а 
регулационните и застроителните планове в преобладаващата си част са създадени преди 
установяване на новите отношения на собственост. И за селата, също както и за града 
липсват специализирани кадастрални карти по новия Закон за кадастъра и имотния 
регистър. Единствено кадастралният и регулационен план на с. Николово е одобрен в 
условията на новия Закон за устройство на територията (2003 г.) и плановете на три села са 
одобрени през 90-те години – на с. Сандрово (1992 г.), с. Ново село (1991 г.) и с. Червена 
вода (1991 г.). 

За производствената зона, формираща се на територията на бившия Комбинат 
за тежко машиностроене, както и за двата горски парка „Липник” и „Приста” не са 
одобрени подробен устройствен и паркоустройствени планове и застрояването и 
устройването им се извършва по частични планове за единични поземлени имоти. 

Дворовете на бившите ТКЗС и на животновъдните ферми са преструктурирани, като 
са разделени на множество имоти, без изготвяне и одобряване на регулационни планове. В 
резултат на това са останали неизяснени въпроси и неуредени отношения, свързани с 
инфраструктурата и оформените улици, а отсъствието на устройствени планове би било 
пречка за придаване на тези урбанизирани територии на статут на селищни образувания. 
 
 Земеделски земи по § 4 на ЗСПЗЗ15  
 

 Според официалния баланс на територията на общината земите по § 4 на ЗСПЗЗ 
(раздавани за „самозадоволяване” през различни периоди преди 1989 г.) заемат площ от 
14 385 дка. Съсредоточени са основно в околоградския район на Русе – повече от 10 000 дка 
и в землищата на Николово – 1 750 дка, Мартен и Червена вода. 

Трайното уреждане на собствеността върху имотите, съставляващи тези земи, 
изисква последователното разработване на три вида кадастрални планове – на 
ползвателите, на първоначалните собственици и сборен (комплексен) 

За създаване на траен поземлен и устройствен статут на отделните територии с 
такива земи, през 1999 г., с изменение на ЗСПЗЗ, § 4, алинеи 2 до 5, на общинските съвети 
бе възложено, по предложение на кметовете да определят трайното им предназначение  - на 
земи за земеделско ползване без право на застрояване, на земи за земеделско ползване с 
право на изграждане на сезонни постройки до 35 кв. м., на вилни зони, на жилищни 

                                                   
15 Анализът, представен по-долу, се основава на предоставената информация по темата 
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територии. Критериите за определяне на трайното предназначение на земите са 
местоположението им и степента на застроеност – най-малко две трети от имотите (на 
редица места в такива земи през минали периоди са изградени дву- и повече етажни вилни 
сгради). Смяната на предназначението на земите за жилищни и вилни нужди се освобождава 
от такси по чл. 30 на Закона за опазване на земеделските земи и до 1 март 2001 г. кметовете 
се задължаваха да одобрят съответните околовръстни полигони. Няма предоставена 
информация тези постановки на закона да са приложени. Едновременно с това не е 
преустановено застрояването на имоти в тези земи, като за всеки отделен случай се 
провеждат процедурите по ЗОЗЗ.  Това означава, че се осъществява неконтролиран процес 
на урбанизиране на част от тези територии, особено в онези от тях, чието местоположение 
предлага добри условия за отдих. 
 
Изводи 
 

При тази ситуация на планова осигуреност на територията, в условията на засилена 
инвестиционна активност на градската територия, някои селищни образувания и горските 
паркове, устройството най-често се основава на разработки “на парче”, оформяни като изме-
нения. Тази порочна практика създава сериозни проблеми по цялата верига на 
устройствения процес, респ. обслужването на инвестиционните инициативи – пазар на 
недвижими имоти, административно-техническо обслужване, инфраструктурно осигуряване.  

За това състояние на плановата осигуреност, освен инерцията на практиката от 
втората половина на деветдесетте години, свързана с повсеместно подценяване значението 
на устройственото планиране, като фактор на развитието, допринасят и изключително 
оскъдните средства, които отделя общинският бюджет – далеч под 0,5 % от общия му 
размер и между 0,3 и 2,5 % от размера на капиталовите разходи. 
 

Като се има предвид, че изоставането в плановата осигуреност на територията е 
преминало критичния минимум, е необходимо решително ускоряване на процеса на 
обновяване и допълване на плановата основа на територията, при последователно 
провеждане на приоритетен подход, извеждащ на първо място индустриалните зони. От 
една страна това се отнася  за съществуващите зони - за постигане на рефункционализация, 
т.е. осигуряване на благоприятни условия за стимулиране на тяхната конверсия към 
модерно производство при оптимално използване на изградените инфраструктура и 
фондове и, едновременно, постигане на социален и фискален ефект за общината. От друга 
страна това се отнася до подготовка за строително усвояване на новопредвижданите 
индустриални зони в приградските и някои междуселищни територии.  
 
Териториален обхват на мрежите на техническата инфраструктура 
 

Степента на инфраструктурна осигуреност на територията е един от най-
съществените фактори, определящи инвестиционната й привлекателност. Изпреварващото 
развитие на основната инфраструктура е стимул за развитие, предлагайки условия за 
реализиране на инвестиционните инициативи за най-кратко време.  
 
Инфраструктурна осигуреност на градската територия 
 
Водоснабдяване и канализация 

От гледна точка на изградеността и техническото състояние на мрежите и 
съоръженията на  водоснабдителната и канализационната система на града, отделните му 
части са категоризирани в четири групи: 
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група А - с изградена мрежа (главна довеждаща/отвеждаща и разпределителна); 
група Б- с изградени довеждащи/отвеждащи проводи, с неизградена или за доизграж-
дане разпределителна мрежа; 
група В – без изградена мрежа (главна и разпределителна); 
група Г – с почти изградени разпределителни мрежи, но нуждаещи се от доизграж-
дане на главната мрежа и / или съпътстващи съоръжения.  

 
В таблицата е отразено състоянието на градската територия по структурни единици 

досежно обзаведеността им с ВиК инфраструктура, съгласно описаните критерии. 
 
Осигуреност на територията на град Русе с водоснабдяване и канализация 
Териториални единици Водоснабдяване Канализация 
1. ж.к.Възраждане А(в) А(к) 
2. ж.к.Възраждане-изток (+ ВТУ) А(в) А(к)  
3. ж.к.Възраждане-юг Б(в) Г(к)  
4. Младежки парк Б(в) Б(к)  
5. Болница Б(в) Б(к)  
6. ж.к. Здравец - север (вкл.  уч. заведения) А(в) А(к)  
7. ж.к.Родина 1 А(в) А(к)  
8. ж.к.Родина 2 А(в) А(к)  
9. ж.к.Родина 3 Б(в) Б(к)  
10. ж.к.Родина 4 Б(в) А(к)  
11. ж.к.Здравец А(в) А(к)  
12. ж.к.Здравец-изток А(в) А(к)  
13. Източна промишлена зона (ИПЗ) Іч. Г(в) Б(к)  
14. ИПЗ ІІч А(в) А(к)  
15. ИПЗ ІІІч Г(в) А(к)  
16. ИПЗ ІVч В(в) В(к)  
17. ИПЗ Vч. А(в) В(к)  
18. Пристанище-изток А(в) А(к)  
19. Свободна  зона А(в) В(к)  
20. ИПЗ – разширение В(в) В(к)  
21. ж.к. Чародейка Г – север А(в) А(к)  
22. ж.к.Чародейка Г – юг А(в) А(к)  
23. Чародейка А, Б и В*  В(в) Б(к)  
24. ж.к.Дружба 1 А(в) А(к)  
25. ж.к.Дружба 3 А(в) А(к)  
26. ж.к.Дружба 2 – север Б(в) Б(к)  
27. ж.к.Дружба 2 – юг Б(в) Б(к)  
28. парк Левента В(в) В(к)  
29. Пристанище-запад А(в) Г(к)  
30. Западна промишлена зона (ЗПЗ) – север (включва и 
териториите за усвояване на югозапад) Б(в) Б(к)  

31. ЗПЗ – юг А(в) А(к)  
32. Централна градска зона (ЦГЗ) Іч. Б(в) Б(к)  
33. ЦГЗ ІІч. А(в) Б(к)  
34. ЦГЗ ІІІч А(в) А(к)  
35. Централна градска зона (ЦГЗ) ІVч. А(в) Г(к)  
36. ЦГЗ Vч. А(в) Б(к)  
37. Военен терен А(в) Б(к)  

*   Земеделски имоти южно от бул. “България” 
По собствени данни на Община Русе 

 
В най-неблагоприятно положение са териториите от група „В”- без изградена мрежа 

(главна и разпределителна). Такива едновременно по отношение на водоснабдяването и 
канализацията са Източната промишлена зона ІV ч, Разширението на Източната 
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промишлена зона и „Левента”. По отношение на водоснабдяването в тази категория попада 
„Чародейка” А, Б и В, а по отношение канализацията - Източната промишлена зона V ч. и 
Свободна зона. 

Териториите, изискващи изграждане на довеждащи/отвеждащи проводи – категория 
„Г” са по отношение на водоснабдяването Източната промишлена зона І ч., а по отношение 
на канализацията  - жк „Възраждане-юг”, Пристанище –запад и ЦГЗ ІV ч. 
В категория „Б” – с необходимост от доизграждане/реконструкция на разпределителната 
мрежа - попадат ЦГЗ І ч. и „Дружба2” юг и север (водоснабдителна и канализационна 
мрежи), жк „Родина” 3 и 4, и Западната промишлена зона (водоснабдителна мрежа), както и 
Младежки парк, Източна промишлена зона І ч.,  „Чародейка” и ЦГЗ ІІ и V ч. (канализационна 
мрежа).  
 
Енергоснабдяване – електро- и топлоснабдяване 

В зависимост от възможността за захранване и състоянието на разпределителните 
мрежи отделните части от територията на града са групирани в следните категории:   
Територии А - с изградена мрежа. Тази категория не изисква ограничения от инфраструк-
турна гледна точка по отношение на усвояването на териториите; 
Територии Б - с изградени главни проводи (съответно възможност за захранване), но изис-
кващи изграждане или реконструкция на разпределителната мрежа ;  
Територии В - без изградена мрежа. За топло- и газоснабдяването – съответно В1 – с въз-
можност за осигуряване с природен газ; В2 - с възможност за осигуряване с централно 
топлоснабдяване, В3 – далечна перспектива); 
Територии Г - с почти изградени разпределителни мрежи за доизграждане на главната 
мрежа и / или съпътстващи съоръжения . 
В  таблицата е показана принадлежността на отделните териториални единици на града към 
различните категории осигуреност с електро- и топлозахранване. 
 

Осигуреност на територията с електро- и топлозахранване 
Териториални единици Електроснабдяване Топлоснабдяване 
1. ж.к.Възраждане А Б 
2. ж.к.Възраждане-изток (+ ВТУ) А Б 
3. ж.к.Възраждане-юг А Б 
4. Младежки парк А Б 
5. Болница А Б 
6. ж.к. Здравец - север (вкл.  уч. заведения) А А 
7. ж.к.Родина 1 А А 
8. ж.к.Родина 2 А В1, В2 
9. ж.к.Родина 3 А В1 
10. ж.к.Родина 4 А В1 
11. ж.к.Здравец А А 
12. ж.к.Здравец-изток А А 
13. Източна промишлена зона (ИПЗ) Іч. А А 
14. ИПЗ ІІч А А 
15. ИПЗ ІІІч А А 
16. ИПЗ ІVч А А 
17. ИПЗ Vч. А А 
18. Пристанище-изток А А 
19. Свободна  зона А Б 
20. ИПЗ - разширение Б В3 
21. ж.к. Чародейка Г - север А В1 
22. ж.к.Чародейка Г - юг А В1 
23. Чародейка А, Б и В*  Б, В В3 
24. ж.к.Дружба 1 А В1 
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25. ж.к.Дружба 3 А В1 
26. ж.к.Дружба 2 - север А В1 
27. ж.к.Дружба 2 - юг А В1 
28. парк Левента В В3 
29. Пристанище-запад А А 
30. Западна промишлена зона (ЗПЗ) – север (вклю-
чва и териториите за усвояване на югозапад) А А 

31. ЗПЗ - юг А А 
32. Централна градска зона (ЦГЗ) Іч. А В1, В2 
33. ЦГЗ ІІч. А В1, В2 
34. ЦГЗ ІІІч А В1, В2 
35. Централна градска зона (ЦГЗ) ІVч. А Б, В1, В2 
36. ЦГЗ Vч. А Б, В1, В2 
37. Военен терен А Б 

*   Земеделски имоти южно от бул. “България” 
По собствени данни на Община Русе 

 
Всички структурни единици на селищната територия са захранени с електроенергия и 

притежават изградени трафопостове, мрежи средно и ниско напрежение. 
Изключение правят само териториите, предвидени за разширение на Източната 

промишлена зона (ИПЗ-разширение-№ 20), в която мрежите средно и ниско напрежение са 
изградени частично за захранване на усвоените площадки, както и територията около парк 
“Левента” (№ 28), в която обслужването става с мачтови трафопостове. Няма развита мрежа 
и в югозападното направление – главен път І-5 за София. Осигуряването на южните 
приградски територии с електроенергия е свързано в определена степен с изграждането на 
предвидената по проект районна подстанция 110/20 кV “Чародейка”.  

За обхващане с централно топлоснабдяване на териториите в града, които не са 
топлоснабдени, се предвижда развитие на следните основни преносни мрежи: 

• Централна водна магистрала - от завод “СПАРКИ” АД, до централна ж. п. гара - ще 
топлоснабди ЦЮР; 

•  Преносен топлопровод по бул. “Генерал Скобелев” за топлоснабдяване на ЦГЧ; 
•  Нови разпределителни топлопроводи в ЦГЧ, район “Мидия-Енос”, ЦЮР, ж. к. 

“Здравец- изток”. 
 

Газоснабдени са Източната и Западната промишлени зони. В ход е газоснабдяване 
на жилищните зони. Според одобрен ситуационен план на газопроводите градът северно от 
бул. "България" ще се топлоснабдява със съществуващите топлофикационни мощности от 
ТЕЦ "Русе-Изток", а жилищните комплекси “Чародейка” и “Дружба”, които се намират южно 
от бул."България" и сградите от централната градска част, които няма да могат да бъдат 
включени към централно топлоснабдяване, се предвижда да се газифицират. 
 
Транспортен достъп 

Първостепенната улична мрежа на гр. Русе, заедно с привлечените елементи от 
второстепенната мрежа, осигурява относително равномерна транспортна достъпност до 
отделните градски части, въпреки недостатъчната й гъстота. Открояват се обаче и 
определени територии с недобра достъпност и вътрешна обслуженост с моторни превозни 
средства. Такива са: 

• Западната и северната част на Централната градска зона;.  
• Почти изцяло вътрешността на Източната промишлена зона, основно поради липсата 

на вътрешни напречни връзки югозапад-североизток и северозапад-югоизток;. 
• Териториите, разположени югоизточно от бул. “България” (жк “Дружба 2 – север” и 

“Дружба 2 – юг”); 
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• Нивото на транспортна достъпност на източните жилищни комплекси би се повишило 
значително, ако се реализират напречни връзки към тях от бул. „България”. 

• териториите, предвидени за разширение на Източната промишлена зона. 
 
Инфраструктурна осигуреност на населените места и селищните образувания извън 
град Русе 
 
Водоснабдяване и канализация 

Всички населени места в общината са водоснабдени. Онези от тях, захранвани от 
системата „Сливо поле” биха могли да поемат допълнителни нови консуматори без особени 
затруднения.  

В никое от населените места извън Русе няма изградена канализация. Това 
означава, че всяка по-значителна инвестиционна реализация би следвало да бъде 
комплектована с ефективни съоръжения за локално пречистване, още повече, че в цялата 
южна и източна част на общинската територия няма нито един воден приемник, а са налице 
само суходолия. 
 
Енергоснябдяване 

Всички села на общината са електрифицирани, и като правило в повечето от тях 
разполагат със свободна мощност (с изключение на с. Ново село). Същото е положението с 
бившите крупни животновъдни ферми.  
С близкоперспективни възможности за газоснабдяване са обособените квартали на Русе и 
селата от крайбрежната зона (оранжериите на Мартен са газоснабдени).  
 
Транспортен достъп 

Железопътен достъп има до квартали Долапите и Образцов чифлик, както и до 
селата Червена вода и Ястребово.  Всички гари и спирки обаче са пътнически и нямат 
възможности за обработване на товари.  Пътният достъп до преобладаващата част от 
селата се осъществява по пътища от републиканската пътна мрежа ( Басарбово, Мартен, 
Ново село, Сандрово, Тетово, Червена вода). Останалите села са достъпни по общински 
пътища, като до Николово и Семерджиево те са с добри технически параметри и в много 
добро състояние. С по-ниско качество са пътищата, осигуряващи достъпа до селата Долно 
Абланово, Просена, Хотанца и Ястребово. 
Недостатък на пътната мрежа в източната част на общинската територия са относително по-
трудните връзки на селата от тези райони с крайбрежната зона. 

Достъп по вода. Пристанище, освен градския пристанищен комплекс, има и до с. 
Мартен в района на промишленото съсредоточие КТМ. 

Далекосъобщения. Всички села са телефонизирани, с директен достъп до 
националната мрежа и със собствени АТЦ. С изнесени мрежи се обслужват само селата 
Долно Абланово и Ястребово. Всички селища са покрити с радио- и телевизионен сигнал и 
със сигнал на мобилните оператори. В повече от половината от селата е налице достъп до 
Интернет. 

 
Програмиране на инвестициите 
 

Водещо в развитието на техническата инфраструктура е развитието на пътната и 
уличната мрежа. Императивна е потребността приватизираните и приватизиращите се 
експлоатационни дружества да поемат изцяло разходите по доизграждане на съответните 
мрежи и съоръжения и то с ускорени темпове, респ. изпреварващо инфраструктурно 
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съоръжаване на перспективните територии за развитие. А общината следва да концентрира 
усилията си към доизграждане на уличната и пътната мрежа (локалната) към териториите, 
които привличат инвестиционен интерес и се планират като специализирани в едно или 
друго направление. Координирането и кооперирането на усилията на предприятия и община 
би могло да се осъществи чрез създаване на партньорство. Към него вероятно ще следва да 
се привлекат и собствениците на терени в съществуващите зони и на земеделски земи в 
обхвата на бъдещите нови зони. 
 
Административно-техническо обслужване 
 

Административно-техническото обслужване на инвестиционните инициативи от 
общината се извършва в условията на националната нормативна рамка, определена от 
множество нормативни актове, между които не е постигнат пълен синхрон, и които се 
подлагат на чести изменения и допълнения. Положително върху скоростта на обслужването 
влияе  постепенното нормативно регламентиране на пределни срокове за извършване на 
различните услуги.  

Дейностите по обслужването на инвестиционните инициативи в общината се 
извършват с прилагане на принципа на „едно гише” и в съответствие с разпоредбите на 
Устройствения правилник на Общинската администрация, Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет и взаимодействието с Общинската администрация, 
Наредбата по чл.8, ал.2 на ЗОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество, Наредбата по чл.34, ал.5 на ЗОбС за апортиране на имоти и вещи – 
частна общинска собственост, в капитала на търговски дружества, както и с Решенията на 
Общинския съвет по разпределение на правомощията по ЗУТ между общински съвет, кмет 
на общината, неговите заместници и главния архитект. 
 
Обслужване на инвестиционното проектиране 
 

Обслужването на инвестиционното проектиране включва издаването на визи за 
проектиране (с последните изменения на ЗУТ се ограничиха случаите, когато са 
задължителни, но остава дейността по издаване на „извадка от плана”), одобряване на 
проекти (част от тях преминават и през eкспертния съвет по устройство на територията), 
издаване на разрешения за строеж и процедура на обявяване на издадените разрешения за 
строеж на заинтересуваните лица. Данните от съответните регистри показват, че ежегодно 
се извършва значителна по обем и високоотговорна работа – повече от 2 000 услуги и 
процедури средногодишно за последните пет години. Услугите се извършват в определените 
в закона срокове, което се контролира стриктно. На рационализирането на работата в 
сравнение с предходния период влияе благоприятно възможността да се иска едновременно 
одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж. За съкращаване на сроковете 
влияе положително и разширяващата се практика проектите да се внасят в общината за 
одобряване, комплектовани с доклад за „оценка на съответствието”.  
 
Обслужване на градоустройственото планиране 
 

Липсата на актуални подробни градоустройствени планове за почти цялата територия 
на града и останалите населени места и урбанизирани територии, и особено за местностите 
с висока инвестиционна активност обуславя огромен обем частични изменения на плановете 
(на кадастралните, регулационните, застроителните или комбинации от тях). Извършването 
им е свързано с регламентирана от ЗУТ многостъпкова процедура. 
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Създаването на условия за подготовка на територията да посрещне предстоящите 
мащабни инвестиции зависи от създаването по определена програма на цялостни актуални 
подробни устройствени планове за отделните части на града, населените места и някои 
други урбанизирани територии. Това обаче е дейност, изискваща значителен финансов 
ресурс. 
 
Технология на обслужването 
 

Третирането на въпроса за технологията на обслужването има за задача да се 
обърне внимание върху належащата необходимост от компютризиране на определени 
дейности, с оглед  едновременно икономисване на разхищението на квалифициран труд и 
създаване на условия за аналитично и прогностично управление на процесите на устройство 
на територията на общината.  

За сега компютризирана е деловодната система – Програма МИКСИ’2003, която 
осигурява ефективен контрол на документооборота и спазването на сроковете за 
изпълнението на различните услуги и други възложени задачи.  
Целият реквизит (приложните документи) от формулярите на молбите до формулярите на 
издаваните документи и разрешения (с изключение на скиците) се попълва ръчно. В тради-
ционен вид се предава и цялата писмена документация към плановете и проектите, която се 
съхранява в съответните архиви, въпреки, че голяма част от нея вече е съставена на компю-
тър. 
 

Възможности на общината да участва на пазара на недвижими имоти (главно 
незастроени) 
 

Провеждането на устойчива устройствена политика без участието на общински 
поземлен ресурс е невъзможно. Предлагането на терени – общинска собственост (под раз-
лични форми) е мощно средство за привличане на стратегически инвеститори. Ценността на 
общинския поземлен ресурс се определя от размера на имотите, от местоположението им и 
от устройствения им статут – притежаването на качества на територия, годна за строително 
усвояване. 
 
Общинска поземлена собственост 
 
Общинска поземлена собственост на територията на град Русе 

Общият брой на имотите общинска собственост (вкл. съсобственост), за които има 
актове за общинска собственост, са около 300 с обща площ от едва около 600 дка, в т.ч.: 

• общинска част в съсобственост – около 50 броя (сгради и имоти) с площ около 57 дка;  
•  актуваните свободни общински поземлени имоти – урегулирани поземлени имоти 

(УПИ), вкл. слабозастроените са около 50, с площ около 160 дка. От тях с площ над 5 
дка са само 10 имота, с площ от 1 до 5 дка – около 10 броя; и с площ от 0,5 до 1 дка – 
също 10 броя. Останалите 30 имота са с площ по-малка от 0,5 дка.; 

• УПИ за обезщетяване (незастроени) – 9 имота в ж.к. Родина 1 и 3. 
Процесът на актуване на общинската поземлена собственост не е окончателно 

завършен, поради наличието на висящи съдебни дела и някои реституционни претенции. 
Към горните имоти с акт на Областния управител е предаден на общината теренът на 

бившето селскостопанско летище от около 700 дка, разположен на територията, предвидена 
за разширение на Източната промишлена зона. 
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Терените общинска собственост (описани като застроени и незастроени УПИ в 
актовете за общинска собственост) са разположени дисперсно из целия град. По-големи по 
площ незастроени или слабозастроени терени - частна общинска собственост има в 
Източната промишлена зона (ИПЗ) и комплексите „Дружба” и „Чародейка”. В ИПЗ от общо 13 
общински поземлени имота с обща площ 64 дка  3 са с площ над 5 дка, в т.ч. 1 от 23 дка и 2 
по 16 дка. В „Дружба” и „Чародейка” общинските имоти са също 13 с обща площ 40 дка. От 
тях един е с площ около 14 дка и един с площ 7 дка. 

Има данни и за значителен по площ терен на запад от Западната промишлена зона, 
но за него липсват засега данни за акт за общинска собственост. 

От гореизложеното се налага изводът, че общината разполага с крайно ограничен 
поземлен ресурс на територията на града. 
 
Общинска поземлена собственост извън територията на град Русе 

В границите на селищните територии на селата извън град Русе общината 
практически не разполага със своя поземлена собственост. Изключение правят селата 
Николово със 6 незастроени или слабозастроени общински имота, Долно Абланово със 7 и 
Семерджиево с 1. За сметка на това значителна е площта на общинските земеделски земи – 
близо 20 000 дка, разпределени във всички землища. С най-голяма обща площ (повече от 2 
000 дка) са имотите в землищата на Басарбово, Ново село, Семерджиево, Тетово (повече от 
5000 дка) и Червена вода. С 2400 дка такива земи разполага общината и в землището на 
самия град Русе. Преобладаващата част от общинските земеделски земи се отдават под 
наем за стопанисване на земеделски стопани. Определена част от тези земи – неудобни за 
обработване и/или с благоприятно разположение в транспортно и инфраструктурно 
отношение би трябвало да се приеме за потенциален ресурс със строително-инвестиционно 
предназначение. 
 
Разпореждане с общинска поземлена собственост 
 

От констатацията за крайна недостатъчност на поземления ресурс, който 
притежава общината в урбанизираните територии, произтичат две изисквания по отношение 
на по-нататъшното разпореждане с незастроените общински имоти: 

• прекратяване продажбата на такива имоти и предприемане на действия за придоби-
ване на нови терени;  

• при програмиране обновяването на градоустройствената планова основа да се дава 
приоритет на зоните или техни части, в които са разположени общински земи. Пре-
върнатите в „строителни парцели” общински поземлени имоти също да не се прода-
ват, а да се реализират било чрез учредяване на право на строеж, било чрез 
апортиране в търговски дружества с инвестиционно предназначение. 

 
Анализът на практикуваната в момента процедура на учредяване на право на 

строеж върху общински имоти показва, че тя изисква време от 7 до 10 месеца, тъй като е 
свързана с три последователни решения на общинския съвет и изискването на Закона за 
общинската собственост за влязъл в сила подробен устройствен план. Тази констатация 
отново потвърждава ключовото значение на наличието на покритието на територията с 
актуални подробни устройствени планове за усъвършенстване на обслужването 
инвестиционния процес.  
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SWOT- анализ 
 
Силни страни Слаби страни 
Ниво община, селищна мрежа и селски НМ 
§ Територия – кръстопът на важни 

общоевропейски транспортни коридори, 
отворена за трансгранично сътрудничество, 
изцяло стопански усвоена за богат набор от 
дейности и с развита върху целия й обхват 
селищна мрежа. 

§ Наличието на такава изключителна природна 
даденост, каквато е река Дунав, с огромен 
многоцелеви ресурсов потенциал. 

§ Компактна селищна мрежа с висока степен на 
урбанизация, състояща се от тясно 
функционално свързани и добре транспортно 
обслужени селища с вековна история на се-
лищно развитие. 

§ Общински център – голям град с висок инте-
гриращ потенциал, надхвърлящ далеч 
границите на общината, с ярка архитектурно 
градоустройствена специфика и с потенциал 
за водеща роля в развитието на националната 
селищна мрежа. 

§ Добре развита пътна мрежа и добър достъп 
до високите нива на транспортни комуникации 

§ Селищна мрежа, в която преобладават 
средните и големите села с висока степен на 
изграденост, благоустроеност и инфраструк-
турна осигуреност. 

§ Селски населени места със значителен 
собствен потенциал за развитие, изразяващ 
се във висококачествена обработваема земя, 
опитни земеделски стопани – градинари и 
овощари, квалифицирани промишлени 
работници, относително запазен сграден фод 
на бивши животновъдни и птицевъдни ферми, 
атрактивно културно наследство – местни 
традиции, обичаи и празници, условия за 
отдих в горска паркова среда и ловен туризъм.  

§ Забележимо активизиране на пазара на 
недвижими имоти и строителна активност в 
определена част от селищата 

§ Интензивни ежедневни връзки по линията на 
трудовия обмен и със села от съседни 
общини, вкл. от съседни области. 

 

§ Наличие на определени териториални 
диспропорции, а именно: 

- съществени разлики в степента на 
стопанско усвояване между крайбрежната   
зона и вътрешността;    

-      съществени разлики в гъстотата на 
       населяване на територията: висока в 
       западната й и значително по-ниска в 
       южната и източната части; 
- поляризация във функционалните харак- 
       теристики на населените места (извън 
       общинския център): селища със стабилни 
       икономически и селищни функции и селища 
       със силно редуцирани икономически и 
       селищни функции, с по-бързо от средното 
       за селата намаляване на населението. 
§ Неравномерност в усвояването на потенциала 

на Дунава: от една страна интензивно 
устроени и инфраструктурно осигурени 
територии за транспортни и промишлени 
нужди и от друга нищожно и като правило 
хаотично усвояване на рекреационния и 
туристически потенциал на реката. 

§ Хаотично преструктуриране през последните 
10-15 години на на стопанските съсредоточия 
– дворове на ТКЗС, ферми и КТМ и др. без 
устройствени планове. 

§ Унищожени в основната си част напоителни 
ситеми. 

§ Неопределен траен статут на земите по § 4 на 
ЗСПЗЗ и извършващото се в тях 
неконтролирано вилно строителство и неуста-
новен статут на територията на бившето ДЗС. 

§ Подчертано радиален характер на пътната 
мрежа, пренебрегващ връзките юг-север и не 
улесняващ достъпа до крайбрежната зона и 
териториите с висока индустриална активност. 

§ Система на междуселищен автобусен 
транспорт, при която всички линии са с 
направление Русе и осигуряват връзки само 
между селищата, разположени по едно и също 
транспортно направление.  

§ Тенденция за допълнителна централизация 
на функции в общинския център и изземането 
им от селата: 

        -     закриване на у-ща и насочване на част от 
               учениците в Русе; 
        -     централизация на социалния патронаж и 
              закриване на местните структури; 

- централизация на дейността по сметосъби- 
       рането и извозването. 
§ Недостатъчно поддържане благоустройството 

на селските населени места и грижа за 
изоставените обществени сгради. 
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§ Занемарено управление на горските паркове 
„Приста” и „Липник”  

На ниво град Русе 

o Много богат спектър от икономически и 
обслужващи функции в пропорции, 
съответстващи на един високоразвит 
съвременен град.  

o Ясна планова структура, която запазва 
зониране по водещи функции, в т.ч. 
обособени промишлени зони, но 
едновременно с това демонстрира взаимно 
проникване на непротиворечащи си 
функции, с което  се обогатява 
дейностното съдържание на жилищните 
територии и се намалява обемът на 
масовите трудови пътувания. 

o Централна градска зона с изключително 
богато функционално съдържание, 
специфична пространствена организация и 
специфично отношение към реката, както и 
с поредица от обществени сгради с 
безспорни архитектурни достойнства. 

o Наличие в Централната градска зона и 
около нея на  значителни територии с 
амортизиран, подлежащ на реконструкция 
малкоетажен сграден фонд, които заедно с 
части от територията, в процес на 
физическа и функционална деградация 
представляват ценен териториален резерв. 

o Богато културно-историческо наследство, 
материализирано в много на брой и 
различни по характер паметници на 
културата, формиращи две основни 
териториални съсредоточия: 

- историческото ядро на Русе с 
архитектурно-художествени качества, 
формиращи облика на цялостната 
градоустройствена среда – оценявана като 
уникална в национален мащаб; 

- паметниците в района на Басарбово, 
приобщени към съсредоточие на културно 
и природно наследство с обхват в и извън 
общинската територия (към Иваново-
Червен) 

- изявен ресурс за развитие на разнообразни 
видове туризъм. 

o Развита първостепенна улична мрежа, 
която въпреки по-малката си спрямо 
нормативната гъстота осигурява на 
настоящия етап относително равномерна 
транспортна достъпност до почти всички 
градски части. 

o Мрежата на масов градски транспорт 
обслужва сравнително добре жилищните 
територии и обособените квартали.  

o Тенденция за прекомерно концентриране на 
дейности (някои и съвсем неприсъщи) в 
централната градска част от една страна и 
ниско ниво на осигуреност с работни места, 
както на периферните жилищни комплекси, 
така и особено на интегрираните квартали в 
югозападната част на града – Средна кула и 
Долапите, от друга страна. 

o Ограничени до изчерпани теренни 
възможности за локализиране в градската 
територия на едромащабни търговски и 
други обществени обекти. 

o Трудно усвояване на теренните резерви на 
ИПЗ поради неизградена вътрешна улична 
мрежа, което затруднява и 
функционирането й.  

o Ниска енергийна ефективност на масовите 
едропанелни жилища. 

o Повсеместно изграждане през последните 
години на еднотипни по същността си 
многоетажни сгради, които въпреки 
разнообразните си индивидуални архи-
тектурни качества, застрашават с 
унищожаване спецификата на различните 
градски части, а с това  лишават града от 
разнообразието на среди за обитаване с 
различни характеристики. 

o  Липса на реализирани или налични като 
потенциал територии за 
“висококатегорийно” обитаване, които да 
посрещнат подобно търсене. 

o Недостатъчна проученост на 
археологическите обекти; нзавършени 
консервация, реставрация и експониране, 
както и лошо текущо поддържане на памет-
ниците на културата; неизползвани 
възможности за съвременна промоция на 
ценностите като обекти на туризма. 

o Недостиг на  обекти за масов спорт и 
разлечения на открито. 

o Несъвършенства в транспортната 
достъпност на определени градски 
територии, разкрити от проучванията по 
актуализацията на общия градоустройствен 
план: 

               - западната и северната част на ЦГЗ; 
               - вътрешността на територията на ИПЗ; 
               - изцяло комплексите „Дружба 2” – север и 

юг. 
o Транзитен тежкотоварен автомобилен 

трафик, несъвместим с изискванията на 
градската среда и необезопасена в 
достатъчна степен и предизвикваща високо 
шумово замърсяване ж. п. линия, 
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o Нормално водоснабдяване с качествена 
питейна вода, вкл. на високо 
разположените градски части 

o Изградена на 85 %  канализационна система 
и спечелени проекти за нейното 
доизграждане, както и за изграждане на 
Градска пречиствателна станция за 
отпадни води. 

o Нормално електроснабдяване на целия 
град. 

o Централно топлоснабдяване, обхванало 
значителна част от градската територията, 
газифицирани производствени зони и 
започнало газоснабдяване на определени 
части от жилищните територии. 

o Активен пазар на недвижими имоти, 
съпроводен от интензивно строителство, 
предимно на жилища.  

o Засилващо се търсене на терени за 
производствени нужди с все по-голяма 
площ и активизиращо се  навлизане със 
строителство на територията на 
промишлените зони. 

o Висока степен на задоволеност с 
обществени озеленени площи, част от 
които предлагат паркова среда със 
специфични качества. 

пресичащата градската територия.  
o Незадоволителна обслуженост с масов 

обществен транспорт на Източната 
промишлена зона, Централното градско 
ядро и части от жк “Възраждане”-изток и 
юг. 

o Неизградени важни елементи от 
канализационната колекторна мрежа и 
липсата все още на ГПСОВ. 

o Отсъствие на възможности за безопасно 
велосипедно движение и среда с ниско 
ниво на достъпност на градската среда за 
хора с увреждания. 

o Откритият въпрос за паркирането в 
Централната градска зона. 

o Незадоволително ниво на поддържане на 
обществените озеленени площи и уличното 
благоустройство. 

 

 
 
Възможности за: Заплахи от: 

§ Реализиране в полза на селищното развитие 
на потенциалите на кръстопътя на двата 
общоевропейски транспортни коридора за 
осъществяване на дейности по обслужване на 
инфраструктурата на коридорите и трафика по 
тях. 

§ По-нататъшно реализиране на многоцелевия 
потенциал на река Дунав. 

§ Преодоляване на териториалните 
диспропорции и ефекта „ център-периферия”и 
стабилизиране селищната мрежа чрез: 

§ интензифициране на връзките между южните 
и  северните територии на общината и между 
отделните селища посредством  усъвършен-
стване местната пътна мрежа в направление 
север-юг и реорганизиране маршрутите на 
обществения междуселищен автобусен 
транспорт; 

§ насърчаване развитието на Мартен, Николово, 
Червена вода, Ново село и Семерджиево, вкл. 
с поемане на функции в сферата на социал-
ния сервиз, които през последните години се 
съсредоточават в Русе. 

§ Укрепване на селищната мрежа както чрез 

§ Задълбочаване на тенденцията на 
съсредоточаване в града на всички нови 
активности и по-нататъшно изсмукване на 
трудовите ресурси на селата и лишаването им 
от икономически и жизнено важни селищни 
функции (неспособност на държавата да 
провежда реална политика на балансирано 
териториално развитие). 

§ Стихийно териториално разрастване на 
стопанските съсредоточия „Свободна зона” и 
„КТМ” и сливането им за сметка на 
унищожаване на рекреационния потенциал на 
дунавското крайбрежие, както в район на 
Мартен, така и с аналогични действия в 
останалите му части. 

§ Обезлюдяване на малките села Долно 
Абланово, Просена, Хотанца и Ястребово и 
загубване на свързаните с тях териториални 
ресурси, в резултат както на застаряване на 
населението, така и  на забавено активизи-
ране на икономическото им развитие. 

§ Задържане на ниско ниво на общинските 
финансови ресурси с  инвестиционно 
предназначение и за нуждите на кадастъра и 
устройственото планиране. 
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устройване на приградски и междуселищни 
производствени зони за МСП и обслужващи 
дейности и насърчаване икономическата 
активност на средищните села, така и чрез 
оползотворяване на рекреационния капацитет 
на селищата с редуцирани икономически 
функции. 

§ Подобряване на транспортното обслужване на 
съществуващите и новоусвоявани периферни 
градски територии чрез използване на 
обходни трасета. 

§ Обезопасяване, обезшумяване на 
пресичащата града ж. п. линия и 
преодоляване на конфликтите й с градската 
улична мрежа.  

§ Компенсиране на изоставането в 
инфраструктурното осигуряване на 
териториите, представляващи инвестиционен 
интерес чрез мащабни инвестиции от страна 
на приватизираните експлоатационни 
дружества, вкл. за бързо развитие на 
газификацията. 

§ Развитие на строителния пазар за 
рехабилитация и модернизация на 
съществуващия сграден фонд, както и за 
задоволяване на потребностите от  материал-
на база, свързани с очаквакваното по-
нататъшно развитие, обогатяване и 
диверсификация на набора от функции на 
града. 

§ Привлекателност на пазара на труда на 
Букурещ и лишаване на общината от 
квалифицирана работна сила. 

§ Конкуренция на Гюргево в привличането на 
външни инвестиции. 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 
Атмосферен въздух 
 

Община Русе попада в район за оценка и управление (РОУ) на качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) № 23 със замърсители – прах, сероводород, серен двуокис и 
прахови частици (РМ10). 

 

Проучване на съществуващото атмосферно замърсяване - източници на прахо- 
и газообразни замърсители  
 

Съставът на въздуха на територията на общината се формира под определящото 
влияние на следните антропогенни дейности:   

• енергопроизводството в ТЕЦ-Русе (Топлофикация-Русе);   
• промишлените производства‚ обособени в няколко промишлени зони или самосто-

ятелно разположени в града;  
• автомобилния транспорт;  
• битовото отопление и локалните парокотелни инсталации. 

 
Основните източници на замърсители на атмосферния въздух‚ разположени на 

територията на общината, са съсредоточени в следните зони: 
• Западна промишлена зона; 
• “Централна промишлена зона”; 
• Източна промишлена зона; 
• Свободна зона – Русе; 
• Промишлено съсредоточие при с. Мартен (бившият КТМ). 

 
Съществуват и редица индивидуални източници на замърсители, разположени както 

в града, така и в извънселищната територия. 
o “Сияние”; 
o “ОПТИМА ВКР” ООД (“Естел колекшън”); 
o “Данини”; 
o ТПК “Солидарност”; 
o ПЧКФ “Арда”; 
o “ЕКОН-91”; 
o “Галус-Импекс” АД; 
o Стопанско обединение “Тежко машиностроене”. 

 
 Въпреки че множество предприятия, замърсяващи въздуха, са или закрити, или 
работят с намален капацитет, качеството на атмосферния въздух не е в рамките на нормите. 
На територията на Община Русе има две ТЕЦ и редица промишлени предприятия, чиито 
технологични пещи работят на твърдо и течно гориво. 
 Появяват се и нови фирми, а някои от старите използват неизправни пречиствателни 
съоръжения. Износването на съществуващите пречиствателни съоръжения във фирмите 
също влошава качеството на въздуха.  
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 Друг сериозен фактор за замърсяването на атмосферния въздух е наличието на 
голям брой стари автомобили, камиони и автобуси, които изхвърлят в атмосферата големи 
количества вредни съединения. Около 45 % от замърсяването на въздуха е следствие на 
автомобилния трафик.  
 С централизирано отопление разполага относително малка част от населението и 
индивидуалното отопление с твърдо гориво се явява основен източник на комунално-битово 
замърсяване на въздуха със серен диоксид и прах. 

Количества на замърсителите, емитирани в атмосферния въздух 
 
 Характеристиките на основните замърсители на въздуха за Община Русе са 
аналогични с тези за страната. Общото процентно съотношение на основните замърсители 
на атмосферния въздух на територията на общината се разпределя така: 

o серни окиси                               37.3%  
o въглероден  окис                       39.1% 
o прах                                            10.4% 
o специфични замърсители          8.0% 
o азотни окиси                               6.2% 
 

 
 
 

Структура на емисиите в атмосферния въздух в Община Русе 
Серен двуокис Тона / годишно 36 795 85 %   от ТЕЦ 
Азотни окиси Тона / годишно 3 000 90 %   от ТЕЦ 
Прах Тона / годишно 8 303 86 %   от ТЕЦ 
 
 

Относителни дялове на основни замърсители на атмосферния въздух  
– проучване 1999 / 2000 

Видове замърсители За гр. Русе За страната Разлика (%) 
Тонове СО2, изхвърлени в 
атмосферата 
На глава от населението за една 
година 

4,3 6,3 - 31,7 

Килограма общо замърсители на глава 
от населението за една година 

45,2 28,3 + 59,7 

SO2  кг 200,2 166,6 + 20,2 
NOX  кг 16,3 18,05 - 9,7 

По данни на РИОСВ- Русе
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Обобщени резултати от измерени емисии на вредни вещества на територията на гр. Русе 
 

Хлор Солна 
киселина 

Серен 
двуокис 

Азотен 
двуокис 

Прах 
нетоксичен 

Сероводород Олово, 
съединения 

Въглероден 
окис 

Озон  Азотен окис 

Пределно допустима концентрация – ПДК максимални единични / ПДК средни денонощни 
0,1/ 0,03 0,3 / 0,2 0,5 / 0,15 0,20 / 0,10 0,5 / 0,25 0,008/0,008 - / 0,001 60,0 / 10,0 0,16 / 0,10 0,60 / 0,06 

Състояние на атмосферния въздух в Община Русе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2634 0,0310 4558 0,5870 1728 1,021 1780 0,2180 731 0,6000 5595 0,0300 9 - 1283 0,0703 1360 0,990 1324 0,2250 
0,00 0,0014 0,21 0,0159 0,62 0,0579 0,01 0,0159 0,41 0,1985 1,1 0,010 - 0,004 0,00 0,0011 0,00 0,0145 0,00 0,0082 

                    
                    
                    

     По данни на РИОСВ- Русе
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Природни фактори, оказващи влияние върху разпространението 
на атмосферните замърсители 

 
Районът на гр.Русе по своите климатични фактори принадлежи към Средния кли-

матичен район на Дунавската равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт 
на Европейско-континенталната климатична област. Характеристиката на климатичните еле-
менти е със сложен характер,  което е свързано с  наличието на температурен контраст вода 
— суша. От метеорологичните параметри, влияещи върху нивото на замърсяване на при-
земния атмосферен слой с аерозоли и газообразни вещества, особено голяма роля имат: 
температурата на въздуха; неговата влажност; скорост и посока на вятъра; интензивността 
на турбулентния обмен и др. 

Ветрове: Североизточните и югозападните ветрове са с почти еднаква повторяемост. 
През зимата преобладават югозападните ветрове – 37,6%, през пролетта – североизточните 
(29,4%), през лятото – североизточните и югозападните (22 и 23%), а през есента – 
североизточните (32,9%). Средният годишен брой на дните със силни ветрове (над 14 м/сек.) 
е 58 дни. През лятото се появяват ветрове с големи скорости – до 40 м/сек. Те почти винаги 
са свързани с градушки и гръмотевици. 

Температурният режим се характеризира със студена зима (абсолютна минимална 
температура -27°) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура + 42,2°С). Есента 
и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима, поради малката надморска височина 
пролетта настъпва рано, но е по-студена от есента. Резкият контраст между зимните и 
летните условия характеризират климата в района като подчертано континентален. Това се 
потвърждава и от средната годишна амплитуда, която е около 26°С и е най-голямата за 
страната. 

Валежи и влажност на въздуха. Районът на гр. Русе е сравнително сух, като 
средната годишна сума на валежите е 562 мм, а средния годишен брой на дните с валежи е 
138,9 дни. Снежната покривка е с дебелина около 14 см, а средният годишен брой на дните 
със снежна покривка е 48,4. Валежният режим поставя редица проблеми, свързани с 
повърхностното оттичане и канализацията, особено поради наличието на високи подпочвени 
води. 

Релеф. Територията на Русе заема най-западната част на най-голямата крайдунавска 
низина - Побрежие. Средната му надморска височина е 46 m. Терасният комплекс е особено 
добре изразен североизточно от Русе и е съчетан от наличието на две заливни тераси от 4 
до 7 m и три над заливни тераси: 15-22 m; 30-66 m и 54-65 m. 
Геолого-геоморфоложкият профил на територията разкрива речни наноси върху льос, 
льосовидни отложения и аптски варовици. Съвременните морфогенетични процеси имат 
широко проявление, особено в негативен аспект. Това е плоскостната ветрова и водна 
ерозия, разрушаваща структурата на почвената покривка, а също така и въздействието на 
дълбоката линейна ерозия. 

Съществуващите географски, както и характерните климатични особености - 
преобладаващи североизточни и югозападни ветрове, температурните инверсии и др. са 
явления, влошаващи допълнително качеството на въздуха. Особено силно е тяхното 
влияние през зимните месеци, когато към целогодишно действащите източници се прибавя и 
емитирането на замърсители от комунално-битовото отопление. 
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Мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух на територията на Общи-
на Русе, като част от НАСЕМ – подсистема “Въздух” 

 
Контролът за качеството на атмосферния въздух в Община Русе се извършва от 

РИОСВ чрез пробонабиране в постоянни и временни пунктове, като част от тях се 
интегрират с националната мрежа за контрол на качеството на въздуха.  
РИОСВ – Русе контролира качеството на атмосферния въздух в четири пункта от автомати-
зираната система OPSIS:  

> пункт при сградата на РИОСВ – Русе на бул. “Придунавски” № 20; 
> Западна промишлена зона – Завод “Жити”.  
> Източна промишлена зона – предприятие “Хлебна мая” 
> Завод “Тежко машиностроене” – станцията се използва като фонова. 

Измерваните показатели са: серен двуокисд (SO2), азотни окиси (NO2), озон, 
въглероден окис, сероводород, фини прахови частици (РМ10), фенол, бензон, толуол, 
ксилол, стирол, хлор, хлороводород и метеопараметри (посока и скорост на вятъра, 
температура и др.).  

Пунктовете за наблюдение на националната система са три, а именно: 
1) Пункт 01 – РИОСВ – Придунавски булевард – даващ представа за замърсяването на 
атмосферния въздух в централната градска част. 
2) Пункт 02 – АИС – Възраждане – намиращ се в жилищен район и до парк, около който ми-
нава интензивна пътна артерия. 
3) Пункт 03 – РИОСВ – кв. Здравец – намиращ се в източната градска част и даващ 
представа за замърсяването от автомобилния транспорт. 
 

В пунктовете РИОСВ, “Възраждане” и “Здравец” състоянието на атмосферния въздух 
се контролира по показатели – хлороводород, въглероден двуокис, серни окиси, азотен 
двуокис, прах, фини прахови частици, сероводород, оловни аерозоли, озон и азотен окис. 
Тези пунктове работят в унифициран режим на пробонабиране и единни методики за анализ. 
В Автоматичната имисионна станция и Мобилната автоматична станция освен посочените 
по-горе се контролират въглеводороди и метеорологични параметри – температура, 
влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане и обща радиация. 
 
 
Eмисионни концентрации на отделните замърсители 
 
Измерени концентрации в постоянните пунктове за пробовземане 

Замърсители на атмосферния въздух в града се явяват прахът и сероводородът, 
които в различна степен превишават ПДК. 
Пунктовете, в които са извършвани измервания по линия на националната мрежа за контрол 
на качеството на въздуха, са били: 

o през 2001 г. "РИОСВ - кв. Здравец", "РИОСВ - Придунавски булевард", "Лаборато-
рия РИОСВ",  

o през 2002 г. "РИОСВ - кв. Здравец", "РИОСВ - Придунавски булевард" и пункт "Ав-
томатична имисионна станция - кв. "Възраждане"".  
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Година Извършени лабораторни изследвания 

 Прах Серен двуокис Азотен двуокис Сероводород Хлороводород 
 Брой 

проби 
Преви-
шаващи 

Брой 
проби 

Преви-
шаващи 

Брой 
проби 

Преви-
шаващи 

Брой 
проби 

Преви-
шаващи 

Брой 
проби 

Преви-
шаващи 

1999 372 85 1380 - 1380 - 1380 473 1116 - 
2000 225 52 900 - 900 - 900 - - - 
2001 240 29 1600 - 1600 - 960 333 640 - 
2002 240 24 1920 - 1920 - 960 21 960 - 
2003 222 43 1776 - 1776 - 888 23 888 - 

По данни на РИОСВ- Русе 
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Най-актуалните данни за качеството на въздух са резултати от измервания за периода 
01.01-31.12.2003 г., като броят на анализираните проби по пунктове е следният: 
 -пункт “РИОСВ – кв. Здравец” – 2 117 проби 
 -пункт “РИОСВ – Придунавски булевард” – 1 377 проби 
 

За оценка качеството на атмосферния въздух са използвани табулограми, 
показващи динамиката на атмосферното замърсяване за периода от 01.01.03 до 
31.12.03 г. 

Резултатите от анализите на проби атмосферен въздух за съдържание на 
азотен и серен двуокис показват, че през целия отчетен период те са били далеч под 
средночасовите норми за тези замърсители. По-високите средномесечни 
концентрации на серен двуокис на пункт “РИОСВ – кв.Здравец” имат сезонен есенно – 
зимен характер. 

По отношение на специфични за атмосферния въздух на град Русе 
замърсители - хлора и хлороводорода , картината е следната: 

Данните за съдържание на хлор в атмосферния въздух през периода 01.01.03 – 
31.12.03г. показват, че както максимално еднократните, така и средномесечните 
концентрации са далеч под ПДК. 

Максимално еднократни концентрации над ПДК за замърсителя сероводород са 
налице почти през целия отчетен период. 
 

Сероводород - пункт “РИОСВ – кв.Здравец” – 2,4 % над ПДК за отчетния 
период, като с най-висок процент стойности над ПДК се характеризира месец 
февруари – 2,5%. 

Хлороводород - пункт “РИОСВ – кв.Здравец”– 0,38 % над ПДК за отчетния 
период. Максимално еднократни концентрации над ПДК за замърсителя хлороводород 
са отчетени през месец януари – 2,3 %. 

Прах - пункт “РИОСВ – кв. Здравец” максимално еднократни концентрации на 
общ суспендиран прах не са отчетени. 

Резултатите от анализа на атмосферен въздух за съдържание на фини прахови 
частици до 10 µm показват, че през целия отчетен период са налице стойности над 
допустимата норма. С най-висок процент отчетени стойности за замърсителя фини 
прахови частици до 10 µm се характеризира месец март – 54,5 %. 

Емисионен контрол на въздуха, осъществен с мобилна автоматична станция, 
включващ  измервания и анализ на изпусканите вредни вещества в атмосферата, е 
извършен през отчетния период за 21 фирми на територията, обслужвана от РИОСВ – 
Русе. От тях 12 бр. са по договори за собствени периодични измервания, 9 бр. са 
контролни инструментални измервания. 

Анализът на всички налични данни показва, че през периода 1993-2003 г. 
най-характерно за района на Русе е замърсяването с прах и сероводород. Преди 
2000 г. е съществувало замърсяване на атмосферния въздух и със серни и азотни 
окиси и хлороводород, но през последните години концентрациите на тези вредни 
вещества намаляват и вече са под нормите. 

Териториално зониране в зависимост от състоянието на атмосферния 
въздух 

Въз основа на комплексна оценка на състоянието на атмосферния въздух, 
територията на общината е разделена на 6 хомогенни зони – 4 на територията на град 
Русе и 2 извън нея. За всяка от зоните са определени следните характеристики: 
- състояние на атмосферния въздух; 
- параметри на атмосферния въздух, играещи роля на санитарно-хигиенни ограничите-
ли относно определени видове функционално използване на зоната;  
- влошени параметри на атмосферния въздух, подлежащи на планомерно 
възстановяване; 
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Зони в гр. Русе с хомогенно състояние на атмосферния въздух 

№ ЗОНА (ОБХВАТ) Постоянен пункт 
за наблюдение 

Състояние на 
атмосферния 

въздух/заамърсители. 

 

Основни фактори на 
повишеното 

замърсяване в зоната 

1 жк “Централен 
южен район”; кв. 
“Веждата”; кв. 
“Нова махала”; 
жк. “Мидия Енос”; 
жк. “Хъшове”; жк. 
“Родина” (1,2 и 
3); жк. “Здравец”;  
жк. “Здравец 
Север 1 и 2”; 
жк. “Изток”; кв. 
“Възраждане 
Юг”;  
жк. “Цветница” 
част юг;  
Ж.П.гара;  
Централна 
промишлена 
зона 

пункт на РИОСВ  
бл. “Явор”;  
 

Утежнено 
състояние 

Съдържанието на 
прах, въглеводороди, 
сероводород, азотни и 
серни оксиди и 
аерозоли е 
наднормено. 

Промишлени източници 
на замърсители, 
разположени в Източна и 
Западна промишлени 
зони, граничещи с нея, 
съответно от изток и от 
запад. 
Важен източник през 
зимния период е 
битовото отопление с 
твърдо гориво. 

  2  жк. “Мальовица”;  
жк “Дружба 1”; 
ж.к. “Чародейка - 
Север” 

пунктове на 
РИОСВ  
 Сградата на 
РИОСВ;  
кв”Възраждане”; 

  
 

Сравнително утежнено 
състояние 

Основни въздушни 
замърсители: прах, 
въглеводороди, 
сероводород, азотни и 
серни оксиди. 

Факторите, обуславящи 
повишеното замърсяване 
са:  

натоварен автомобилен 
трафик по главните улици 
в централната градска 
част;  

пренос на замърсени 
въздушни маси от 
Западна промишлена 
зона; 

 отсъствие на 
централизирано 
топлоснабдяване и 
съответно битово 
отопление с твърдо 
гориво;  

лоша проветривост 
поради тесни улици и 
несъобразена с ширината 
им височина на сградите;  

липса на специално 
проектирани паркинги и 
гаражи;  

взаимодействие между 
газообразните 
замърсители и влагата в 
атмосферния въздух. 
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3 жк. “Мальовица” ; 
жк “Дружба 1” ; 
ж.к. “Чародейка - 
Север” 

няма Замърсяване под или 
близо до ПДК, като през 
отделни дни се 
регистрират наднормени 
концентрации на 
сероводород.  

Основните замърсители:  
прах и сероводород 

Промишлени източници, 
разположени в 
Западната, Източната и 
централната промишлени 
зони; 

локални източници на 
газообразни замърсители 
са ТПК “Солидарност", 
“Данини” и ”ОПТИМА 
ВКР”. 

4 жк. “Дружба 3”; ж.к 
“Чародейка Г– 
Юг” 

няма Състоянието на 
атмосферния въздух в 
нея е много добро 

. 

        По данни на РИОСВ - Русе 
 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 почти постоянното наднормено съдържание на прах, 
въглеводороди, сероводород, азотни и серни окиси и аерозоли. Причините за това са 
натовареният автомобилен трафик и разположените в зоните промишлени 
предприятия, както и влиянието на Източната и Западната промишлени зони. Много 
важен източник на замърсители през зимния период е битовото отопление с твърдо 
гориво, тъй като значителна част от територията им е без централно отопление. 

В 3-та зона само през отделни дни се регистрират наднормени концентрации на 
сероводород под въздействието на промишлени източници, разположени в Западната 
и Централната промишлени зони, а някои и в самата зона. В зона 4 състоянието на 
атмосферния въздух се определя като много добро, с изключение на участъците, 
които граничат с натоварените бул. “Хр. Ботев”, “Гоце Делчев” и ул. “В. Левски”. 

Зони 5 и 6 обхващат извънградската територия на общината. Като цяло в нея 
състоянието на атмосферния въздух е много добро. Локално замърсяване има в 
населените места, пресичани от натоварени пътища , в прилежащите им квартали, 
както и в района на с. Мартен под въздействието на производствената зона, която се 
формира на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене.  
 
Изводи 
 

• Характеристиките на основните замърсители на въздуха за Община Русе са 
аналогични с тези за страната. 

• Специфични замърсители на Русе са прах, сeроводород, серен двуокис и 
прахови частици. 

• Основни източници на замърсяване са: 
o енергопроизводството в ТЕЦ-Русе (Топлофикация-Русе);   
o промишлените производства‚ обособени в няколко промишлени зони или 

самостоятелно разположени в града;  
o автомобилният транспорт;  
o битовото отопление и локалните парокотелни инсталации. 

 
Проблемите със замърсяването на атмосферния въздух се отнасят основно до 

територията на града и почти в никаква степен не се разпростират върху останалите 
селища в общината (с изключение на с. Мартен). 

Териториалното проявление на замърсяването на атмосферния въздух в града 
мотивира определено зониране на територията му с оглед прилагането на 
диференцирани мерки. 
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Води 
 
Хидрография на територията 
 

Северната граница на Община Русе е река Дунав (от км 507 до км 471),  най-
пълноводната река за страната, която приема на нейна територия водите на най-
пълноводния си приток р. Русенски Лом, последен до сухоземната румънска граница. 

Характерните фази на режима на водните стоежи в реката са: пролетно 
пълноводие (от април до май-юни), свързано основно със снеготопенето в целия й 
водосбор; летни и есенни приливни вълни (предизвикани от съвпадането на високите 
му води с тези на основните му притоци) и есенно (октомври-ноември) и зимно 
маловодие. Протичащото средно годишно водно количество през 2003 година е в 
размер на 6000 м. куб. / сек., а минималният отток е 1850 м. куб. / сек. Река Русенски 
Лом протича през общината в долното си течение. Фазите на режима на водните й 
стоежи съвпадат с тези на Дунав. Източната и южната част на общинската територия е 
прорязана от суходолия. Естествени езера и минерални води на територията на 
Общината няма. Язовири за напояване и риборазвъждане – с. Николово, “Образцов 
чифлик” и два в с. Тетово. 
 

Водоснабдителна система 
 

Водоизточници. Основен водоизточник на общината са подземните води от 
крайдунавските водоносни хоризонти, захранващи водоснабдителна система (ВС) 
“Сливо поле”, от която се водоснабдяват град Русе, кварталите Долапите и Средна 
кула и селата Басарбово, Мартен и Сандрово. Всички останали населени места се 
снабдяват от собствени водоизточници. Общото количество питейна вода подавано от 
предприятието „В и К”-Русе е около 1900 л/с. Общата мощност на собствените 
водоизточници на промишлените предприятия  - около 1200 л/с и на съоръженията за 
промишлено водоснабдяване с дунавска вода - също 1200 л/с.  

Качествата на подаваната питейна вода – общо над 10 мил. м. куб. годишно - 
отговарят на изискванията на Наредба № 9 / 16.03.2001 г. за качеството на водата 
предназначена за питейно-битови цели. През последните три години се забелязва 
тенденция на спад във водопотреблението - 13794,6 хил. куб. м. през 2000 г., 11873,1 
хил. куб. м. през 2001 г. и 10676,8 хил. куб. м. през 2002 г. Водоизточниците на 
територията на Басарбово, Мартен и Ново село, замърсени с наднормено съдържание 
на нитрати, са изведени от експлоатация. Не е такова положението обаче с 
водоизточниците на Семерджиево и Ястребово, които са с наднормено съдържание на 
нитрати. Ползваната вода от населението спрямо подаденото общо количество вода е 
85 – 95 %, с изключение в град Русе, където ползваната вода е 53 %  от подаденото 
общо количество. 
 

Водопроводна мрежа и съоръжения. От гледна точка на околната среда от 
значение са следните характеристики на водопроводната мрежа и съоръжения: 

• мрежата на гр. Русе  датира от 1911 година. Изградена е с диаметри 60 мм до 
546 мм, 75 % от нея с азбестоциментови тръби, а на  80% амортизационният 
срок е изтекъл. Средногодишно по мрежата се отстраняват 1800 до 2000 
аварии. Загубите по нея са изключително високи, -  ползваната вода е 53 %  от 
подаденото общо количество;  

• водоснабдяването на град Русе и населените места в общината е 100 % 
помпажно и консумира значителна електрическа енергия, вкл. и поради  
морално и физически остарелите помпени агрегати; 

• част от хидрофорните уредби на високите сгради се нуждаят от подмяна с нови. 
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Довеждащият магистрален водопровод е с диаметър Ф546 и е изграден през 
1954 - 1958 г. от азбестоциментови тръби на “Симплекс” муфи. Силно  амортизиран е и 
често аварира, което води до много големи загуби на вода и нарушаване на 
нормалното водоснабдяване. 
 
 
Отпадъчни води 
 

Приемници на отпадъчните води, които се формират от производствената и 
комунално-битовата дейност на града , са реките Дунав и Русенски Лом. Замърсените 
води на територията на града са една от основите причини за замърсяването на 
българския участък на р. Дунав. За населените места извън града приемник на 
отпадъчните води са земните недра. 

Канализационна система. На територията на общината има изградена 
канализационна система единствено в град Русе. В другите населени места 
отпадъчните води се отвеждат чрез попивни ями  в земните пластове. 
Изграждането на канализационната система в Русе (от смесен тип с “перпендикулярно 
пресечена” схема), започнало през 1928 г., е осъществено на 80 %. В момента 
градските колектори се отвеждат в р. Русенски Лом посредством 7 броя зауствания, а в 
р. Дунав чрез 8 зауствания.  

За пълноценното функциониране на системата е необходимо да бъдат 
(до)изградени  няколко съществени елемента - незавършен малък участък от 
крайбрежния колектор към КПС ”Кея” и въвеждането й в експлоатация,  крайбрежния 
колектор, колектор “Чародейка”  и ГПСОВ. 
 

Качества на повърхностните води 
 

За участъците на реките Дунав и Русенски Лом, които формират 
хидрографската мрежа на общината, са характерни многобройните зауствания в тях 
(директни или чрез сухи дерета) от производствени предприятия и от градската кана-
лизация.  

Резултатите от контрола на състоянието на водните течения (емисионен и 
имисионен – по два пункта на Дунава и на Русенски Лом), осъществяван с ежемесечни 
пробонабирания, са следните: 

• река Дунав отговаря на проектната си категория водоприемник – “трета 
категория”, по всички показатели. 

• река Русенски Лом при с. Басарбово – съдържание на  нитрити, неразтворени 
вещества и желязо над ПДК почти при всяко пробонабиране се констатира, а 
при отделни пробовземания  на фосфати и общ фосфор; 

• река Русенски Лом преди вливане в река Дунав -  почти постоянно 
превишаване на ПДК по отношение на съдържание на желязо, нитрити, 
неразтворени вещества, а при отделни пробовземания на ХПК, БПК 5, 
фосфати и нефтопродукти – при условие, че тя е определена за приемник ІІ 
категория. 

 
Замърсяванията се дължат както на липса, така и на лошо състояние на 

собствените пречиствателни съоръжения на определени производствени предприятия. 
Възстановяването на производствената дейност на затворените обекти, както и 
очакваното разширение на действащите производства изискват цялостен преглед и 
съответно модернизиране на пречиствателните съоръжения на 18 предприятия, 
описани в Общинската програма за опазване на околната среда. 
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Подземни води 
 
В терасата на река Дунав подземните води са порови и са в пряка хидравлическа 
връзка с нейните водни стоежи. Поради това тяхното ниво се колебае в широки 
граници – от кота 13 – 14 м до кота 19 – 20 м. Извън територията на Дунавската тераса 
подземните води са дълбоки, пукнатинно – карстови, акумулирани във варовиците. Те 
са с голям дебит и  се използват за промишлени нужди.  

Деветнадесет от големите русенски предприятия има изградени водоизточници, 
осигуряващи вода за производствени нужди. В настоящия момент доста от тях не се 
ползват, като са консервирани или с демонтирано оборудване. Много от действащите 
водоизточници вече се ползват не само за производствени нужди, а и за питейно-
битово водоснабдяване. Те са подробно описани в Общинската програма за опазване 
на околната среда. 
 

Изводи 
 
Община Русе е богата на водоизточници, които напълно задоволяват потребностите 
на населението и стопанството от качествена питейна и условно чиста вода. Всички 
селища са водоснабдени и не се подлагат на режим на водоползване. 
За водоснабдителната система на град Русе са характерни: 

• стопроцентова изграденост и осигуряване с вода на всички градски територии, 
вкл. високите сгради; 

• нарушаване на нормалното водоподаване от честите аварии по магистралния 
довеждащ водопровод, вследствие на амортизацията му и изпълнение от 
азбестоциментови тръби; 

• намалена надеждност и влошени експлоатационни качества на градската 
водопроводна мрежа;  

• много голям брой аварии, предимно по участъците с азбестоциментови тръби и 
високи загуби на вода; 

• високи разходи за електроенергия; 
• независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната система 

не е постигнато оптимално управление и контрол на потреблението и 
разпределението на вода; 

• наднормено съдържание на желязо във водоизточниците, ползвани от селата 
Семерджиево и Ястребово. 

 
Канализационната система на гр. Русе се характеризира с: 

• изграденост на 75 %; 
• малки диаметри на канализацията в централната част на града (при средно 

голям дъжд се препълва и работи като напорна); 
• незавършени колектори за преразпределение на оттока (претоварване на 

мрежата и увеличаване на скоростта); 
• физическото износване на тръбната мрежа (нарушаване на якостта); 
• липса на градска пречиствателна станция за отпадни води. 
• многобройните точки на зауствания в приемниците, без необходимото 

пречистване;  
 
За състоянието на повърхностните води са характерни: 

• река Дунав отговаря на проектната си категория водоприемник – “трета 
категория”, по всички показатели, но състоянието й в отделни случаи е 
налагало въвеждането на кметска забрана за къпане във водите й; 

• река Русенски Лом не отговаря на проектната си категория водоприемник – 
„втора категория” поради постоянното наличие на  съдържание на  нитрити, 
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неразтворени вещества и желязо, а при отделни пробовземания и фосфати, 
общ фосфор и нефтопродукти над ПДК. 

• липса и/или нефективно функциониране на собствените пречиствателни 
съоръжения на определени производствени предприятия.  

 
 
 
Биологично разнообразие и защитени територии 
 
Прелетни птици 
 

Въпреки коренните антропогенни изменения на поречието на р. Дунав и 
загубите на биоразнообразие и местообитания, Община Русе се намира на пътя на 
прелет на птиците “Via Pontica” и затова по крайбрежието се наблюдават много редки и 
защитени видове птици. Ежегодното среднозимно преброяване на водоплаващите 
птици през 2003 г. установява 5620 броя такива птици, принадлежащи на 35 вида.. 
 
Гори 
 

Горските територии на общината възлизат на 77 741 дка (14,30 % от общата 
територия), като залесената им част възлиза на 60 000 дка. Преобладаваща част 
принадлежи на Държавния горски фонд – 51 318 дка, който се стопанисва от Държавна 
дивечовъдна станция “Дунав”. Горите се състоят от около 60 вида дървета, храсти и 
увивни. Главни видове са дъбовете, брястовете, явори (клен), липи и обикновен и 
келяв габър. Състоянието им е добро, с изключение на тези на общините и частите 
лица, където голяма част от дърветата са презрели, изредени и със суховършия. 
 
Защитени видове растения и животни 
 

На територията на общината не са картирани находища на защитени 
растителни видове, но има данни за такива в гората край с. Хотанца и на различни 
места в запазените гори, както и за “консервационно значими съобщества от 
крайречна растителност и постоянни колонии на птици” на остров Алеко край 
Сандрово. От преминаващите, хранещите се и гнездящи птици също много са 
защитени. Общинската програма за опазване на околната среда съдържа в приложе-
ние списъци на защитените видове. 
 
Видове, обект на ловен туризъм 

Дивечовите запаси включват бекаси, гълъби, пъдпъдъци, водоплаващи, 
фазани, сръндак, благороден елен, дива свиня, чакал, вълк и лисица. Видовете дивеч, 
обект на ловен туризъм, са посочени в приложение към Общинската програма за 
опазване на околната среда. 
 
Билки с търговско значение 

На територията на общината съществуват условия за отглеждане на билки и 
горски плодове и гъби. Достатъчно разпространени са шипка, риган, жълт кантарион, 
къпини, но не в количества за стопанска дейност. Списък на лечебните растения, които 
имат възможност за отглеждане и добиване в Община Русе е приложен към  
Общинската програма за опазване на околната среда. 
 

В русенската община няма обявени защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии. В ход е процедура за обявяване за защитена 
територия на остров „Алеко” в землището на с. Сандрово. Има защитени вековни 
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дървета (със статут “природна забележителност”) в кв. Образцов чифлик и в 
землището на с. Николово. 
 
 
Дейности по управление на отпадъците 
 
 

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците обхваща 
битовите, строителните, производствените и опасните отпадъци 
 
Видове отпадъци 
 
Битови отпадъци 
 

Количествата и съставът на БО са определени въз основа на данните от 
извършеното едногодишно изследване на отпадъците на гр. Русе от ЕТ “БТ-
Инженеринг”.  
 

1998 1999 2000 2001 2002 Населено 
място / 
квартал 

т. куб.м. т. куб.м. т. куб.м. т. куб.м. т. куб.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Гр. Русе 68000 302200 62000 275535 66420 295200 56200 249800 66240 295200 
кв. Средна 
кула         1700   2000   2200 

 

с. Басарбово 600   590   600   650   720   
с. Д. Абланово 120   130   130   160   185   
с. Мартен         1750   1900   2300   
с. Николово 1900   1900   2080   2400   2750  
с. Ново село 560   545   550   620   730   
с. Просена 240   240   290   270   300  
с. Сандрово         1550   1750   1900  
с. 
Семерджиево 570   560   580   660   730 

 

с. Тетово             1200   1440  
с. Хотанца 180   185   190   220   250   
с. Червена 
вода 800   790   790   905   970 

 

с. Ястребово 155   155   160   190   220  
 

 
Съставът на битовите отпадъци може да се проследи на следващата таблица: 
 
 

Съдържание 
в проценти от теглото в кг/ж.год. 

 
№ 

 
Компоненти на 
отпадъците І 

етап 
ІІ 

етап 
ІІІ 
етап 

ІV 
етап 

Средно І 
етап 

ІІ 
етап 

ІІІ 
етап 

ІV 
етап 

Средн
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 А. Органични           
1 Хранителни 16,2 19,2 30,1 17,9 20,9 79 69 140 86 94 
2 Хартия 10,6 12,7 8,9 9,6 10,2 52 46 41 46 46 
3 Картон 2,0 1,9 1,3 1,3 1,6 10 7 6 7 7 
4 Пластмаса 9,3 10,7 9,3 8,4 9,1 45 39 43 41 41 
5 Текстил 2,8 3,4 4,1 3,3 3,4 14 12 19 15 15 
6 Гума 1,0 1,3 1,2 0,9 1,1 5 5 6 5 5 
7 Кожа 2,8 2,5 1,4 1,7 2,0 14 9 6 9 9 
8 Градински 2,8 4,2 10,5 4,6 5,6 14 15 49 25 25 



 

План за развитие на Община Русе 2005-2013 

156

(растителни) 
9 Дървесни 1,7 1,7 1,6 1,3 1,7 8 6 7 8 8 
 Б. Неорганични           
1 Стъкло 8,3 11,0 7,9 7,9 8,5 41 40 37 39 39 
2 Метали 2,7 3,3 2,5 2,8 2,9 13 12 12 13 13 
3 Инертни 2,5 4,8 3,7 3,2 3,4 12 17 17 15 15 
 В. Други           
1 Сгурия, пръст, 

пепел, тор и др. 
37,3 23,3 17,5 37,1 29,6 182 84 81 133 133 

 Общо: 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0 489 361 464 450 450 

 
 

Програмата съдържа и прогноза за обема на битовите отпадъци, изхождаща от 
прогнозни норми за натрупване от 373 кг. / ж. / год. и 1,66 куб. м. /ж. / год. 
 
Строителни отпадъци 
 

Количествата генерирани строителни отпадъци през периода 1996 ÷  2002 г. са 
с променлива величина, в пряка зависимост от извършваните ремонтни и строителни 
работи на територията на гр. Русе. Най-малко са били през 1998 г – 6500 тона / 5000 
куб. м., а най.много през 1996 год. – 13000 тона / 10000 куб.м. 
 
Производствени и опасни отпадъци 
 

Динамиката в количествата опасни и производствени отпадъци за периода 
1995÷2002 г. е обусловена основно от промените в отрасловата структура и в броя на 
фирмите от индустриалния сектор. Освен това за периода 1998÷2002 г само 45 
стопански субекта, генериращи промишлени и опасни отпадъци, са представили в 
общинската администрация съответните информационни карти, съгласно действащото 
законодателство. 
 
Общи количества генерирани производствени и опасни отпадъци  
 

1998 1999 2000 2001 2002 Град Русе 
т т т т т 

Производствени 
отпадъци, в т.ч: 46956,719 82624,23 51737,434 64160,436 66631,51 
- на градското сметище 36304,1 27390,7 39526,38 47880,23 673,792 
Опасни отпадъци, в т.ч: 3476,381 6947,5745 4854,8818 5629,367 5242,861 
- на градското сметище 379,472 100,131 117,6868 16,03 15,24 

По собствени данни на Община Русе 
Установено е, че независимо от принципната забрана за депониране на опасни 

отпадъци за периода 2001-2002 год. все още по документи предприятия като 
“ИРИС”АД, “ЗИТА”АД, “Топлофикация – Русе” АД и др. декларират, че депонират 
опасни отпадъци на съществуващото депо за битови отпадъци-гр. Русе. 
 
За да се ограничат рисковете за околната среда и здравето на населението на 
територията на Община Русе са взети мерки за обезвреждане на пестицидите с 
изтекъл срок на годност. 
 
Събиране и транспортиране на отпадъците на територията на общината 
 

Град Русе е първият в страната, който от 1995 г. привлича частния сектор в 
събирането и транспортирането на градските отпадъци, първоначално чрез смесено 
общинско-частно дружество, а сега с 15-годишен концесионен договор с немската 
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фирма “Шеле България”. За събирането на битовите отпадъци се използва 
стационарна контейнерна система, обслужвана от специализирани автомобили. 
Честотата на извозване е нормална. 

До средата на 2003 г. в обособените квартали на града и селата на общината 
сметосъбирането е било организирано от съответните кметства, като са използвани 
различни съдове, а транспортирането до депата на съответното населено място е 
извършвано с трактори и самоходни шасита.  В кварталите Средна кула и Долапите е 
използвана както стационарна контейнерна система, обслужваща се от трактор, така и 
транспортно-контейнерна система. Като правило сметосъбирането се е 
осъществявало на примитивно ниво. От средата на 2003 г. дейността за селата и 
кварталите е поверена с концесионен договор на фирмата АСТОН СЕРВИЗ, която 
постепенно ще обхване всички села. Обстоятелството, че отговорността за съдовете е 
останала на общината, поражда трудности по унифицирането на използваните съдове 
за смет. 

Към момента на територията на общината няма организирана система за 
разделно събиране на отпадъците, въпреки проведения през 2003 г. експеримент. 
Въведена е само система за разделно събиране на рециклируемите отпадъци в някои 
административни сгради и училища. Извън общинската система функционират 
изкупвателни пунктове за хартия, стъкло и метали. 
 
Съхранение и третиране на отпадъците 
 

В града отпадъците се депонират на съществуващото от 1976 г. депо за битови 
отпадъци. Депонирани са основно битови, строителни и производствени неопасни 
отпадъци. В северната част на депото се намира, макар и в ограничени размери, 
съществуващо старо замърсяване с нефтопродукти (кисел гудрон). Очаква се към края 
на 2005 год. в депото да има депонирани около 2 590 450 м3 уплътнени отпадъци. 
Настоящото му състояние създава рискове за замърсяване на околната среда и за 
здравето на населението. 

Останалите населени места на територията на общината имат по едно или 
няколко депа с разнороден морфологичен състав на отпадъците. Ограничен брой 
населени места поддържат депа, обслужващи няколко населени места. Практиката 
всяко населено място да има свое депо е неефективна не само от гледна точка на 
опазване на околната среда, но и от икономическа. Съществуват и много (около 15) 
нерегламентирани сметища. 

В момента е в строеж ново Регионално депо за отпадъци, което включва и 
специално депо за опасни отпадъци. Предвидено е да бъде завършено до края на 
2005 г. и съществуващото депо за битови отпадъци ще влезе в процедура на 
закриване, за което, както и за последващ мониторинг, ще се разчита на евентуално 
външно финансиране. 

 
Други форми на обезвреждане. Обезвреждане в специализирани инсталации 

за изгаряне на отпадъци се извършва на територията на ДКЦ-1 - изгаряне на болнични 
отпадъци в амортизиран инсинератор и в “Оргахим” - изгаряне на смолен остатък. 
Цялото количество пестициди с изтекъл срок на годност понастоящем е депонирано в 
склад в с.Семерджиево в обезопасени контейнери. При въвеждане на  Регионалното 
депо в експлоатация контейнерите ще бъдат предепонирани в отредените клетки за 
опасни отпадъци. 
 
Финансиране на дейностите по управление на битовите отпадъци 
 

Финансирането на дейностите по събирането, транспортирането и третирането 
на битовите отпадъци, както и на чистотата на обществените пространства, се 
извършва от постъпленията от таксата за битови отпадъци, определяна ежегодно от 
Общински съвет. Докато през периода 1999-2001 г. приходите от такси не покриват 
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разходите на общината, то през 2002 г. 100% от разходите за дейността са 
финансирани от приходи от такса битови отпадъци. 
 
 
Акустична среда 
 
 
Промишлен шум 
 
На територията на Община Русе, включително и в централната част на гр. Русе, са 
разположени редица промишлени предприятия, но сериозни източници на шум, 
свързани с промишленото производство, няма. Основни източници на смущаващ шум 
са “ЖИТИ” АД, ПЧКФ “Арда” ООД, “Найден Киров” АД, ТЕЦ “Изток”. 
 
Транспортен шум 
 

Проникващ шум (Ниво на звуково налягане в помещения на жилищни и 
обществени сгради). В следващата таблица е дадена информация за проникващия 
шум в гр. Русе за периода 1991-2003 г. в контролираните 10 пункта на територията на 
града. 
 

Проникващ шум в гр. Русе за периода 1991-2003 г. 
Еквивалентно ниво на шума в дБА Пунктове за 

наблюдение 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
ЦДГ “Кл. 
Охридски” 

48,3 41,3 49,0 49,2 50,8 48,0 49,0 48,0 43,5 42,8 43,0 - - 

СО “Христо 
Ботев” 

50,1 52,0 49,4 51,0 51,0 52,0 49,0 50,0 44,2 39,0 42,0 37,7 44,0 

ЦДГ “Русалка” 44,5 40,0 41,2 40,5 41,0 41,0 40,0 41,0 44,0 39,6 38,0 36,5 38,0 
ЦДГ “Калина” 50,8 43,0 49,3 47,5 46,0 46,0 44,0 42,0 37,6 36,9 36,0 35,3 34,8 
ОУ 
“Бр.Миладинови” 

53,6 47,6 54,4 54,0 53,5 53,5 54,5 52,0 52,6 59,8 55,0 40,5 42,0 

ІІ-ра 
поликлиника 

56,5 52,0 52,8 54,6 55,2 53,0 54,3 51,0 58,0 52,0 55,0 45,7 44,0 

V-та 
поликлиника 

61,1 41,8 45,4 42,3 45,8 42,0 55,0 - - - - - - 

ул. “Плиска” 
соц. гр. 

52,1 46,0 54,0 51,0 52,0 52,0 51,0 52,0 49,4 48,2 49,0 47,5 42,0 

жил. бл. 
“Фонтана”,  

58,6 62,3 53,0 52,0 53,4 52,0 50,0 48,0 46,0 47,0 47,5 50,0 52,0 

Общежитие на 
КЗ 

51,9 44,6 46,3 44,0 45,0 44,5 43,5 42,0 42,0 55,0 53,0 53,9 50,0 

МГ “Баба 
Тонка” 

- - - - - - - 56,0 57,0 53,5 49,0 49,4 52,0 

ЦДГ “Иглика 2” - - - - - - - - - - - 40,5 51,5 
 

По данни на РИОКОЗ - Русе 
 

За последният период 2002-2003г. нивото на проникващ шум е намаляло 4 
пункта и се е  увеличило в 6 пункта. Всички шумови нива са над съответните 
допустими норми, които за този вид помещения са 30 dBА. 

За направа на хигиенна оценка за 2003 г. са обособени четири функционални 
зони, определени с отчитане на местоположението, характера на дейност върху 
терените (обекти, подлежащи на усилена шумозащита - здравни и учебни заведения) и 
транспортните средства, преминаващи в близост като основен източник на шум в 
градската среда. Измерванията са правени три пъти на ден, в три различни точки на 
всяка улица. Получени са следните резултати: 
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Първа зона – около Акушеро-гинекологическия комплекс. Средното 
превишение на допустимото шумово ниво е 12,02 dBA. Най-шумната улица, тангираща 
зоната, е ул. „Николаевска”. 

Втора зона – около Математическата гимназия „Баба Тонка”. Средното 
превишение на допустимото шумово ниво е 14,10 dBA. Най-шумната улица, тангираща 
зоната, е ул. „Скобелев”. 

Трета зона – около МБАЛ. Средното превишение на допустимото шумово ниво 
е 1,38 dBA. Най-шумната улица, тангираща зоната, е ул. „Независимост”. 

Четвърта зона – около СОУ „Възраждане”. Средното превишение на допусти-
мото шумово ниво е 7,83 dBA. Най-шумната улица, тангираща зоната, е ул. 
„Студентска”. 

Системно целево измерване на шумовите нива се извършва в 9 пункта, 
разположени по протежението на улици с интензивен автомобилен трафик в 
централната градска част. Това са булевардите "Съединение", "България", "Липник" и 
"Цар Освободител" и улиците "Скобелев", "Борисова", "Сент Уан", "Хан Крум" и 
"Тулча". Измерените на тях средни еквивалентни нива на шум са значително над 
пределно допустимите норми за териториите за обитаване и варират в диапазона от 
69,2 до 79,2 dBA. 

Сериозен източник на негативно шумово въздействие върху жилищните зони е 
железопътният транспорт, провеждан по двете магистрални железопътни линии в 
градската среда.  

Извън гр. Русе зашумяването се формира от автомобилния и от железопътния 
транспорт. Измервания на нивата на шум в извънселищната територия на общината 
не се провеждат, но специализирани източници сочат, че в зоните в близост до 
пътищата нивата на шума са от порядъка на 55-65 dBА в зависимост от натоварването 
на пътя. 
 
Почви, земна основа и нарушени терени 
 

 
Почвите в района на Община Русе са от два класа:  

 
• Чернозем - карбонатни черноземи слабомощни  и излужени черноземи; 
• Наносни почви - алувиални почви. 

 
И едните, и другите са високоплодородни. Голямото им разнообразие трябва да 

се съобразява при изготвянето на проекти за земеделие, които да се основават на 
предварително проучване и картиране на почвите по тяхното плодородие и пригодност 
за отглеждане на основни земеделски култури в отделните землища на района. 
 

Данните, с които се разполага за замърсени почви с тежки метали, 
пестициди, нефтопродукти, нитрати и други замърсители, са за периода 1992 – 1998 г. 
Те сочат за единични случаи на замърсени почви, главно в обхвата на 
производствените зони и на отделни участъци от земеделски земи - разклона за 
Кубрат по пътя Русе-Разград (олово и мед), Старите лозя (мед) и пункт с. Мартен 
(мед). Независимо, че информацията се отнася до единични случаи, е нeобходимо да 
бъде актуализирана.  
 
 
Заблатени земи 
 

Заблатени земи има в 51 имота, съсредоточени основно в селата Просена, 
Николово, Ново село, Мартен, Сандрово и Басарбово. Общата им площ е 833,76 дка. 
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Ерозирали почви 
 

Почвите в Община Русе са подложени на водна, ветрова и иригационна ерозия, 
като последната  силно намалява. В резултат на тези въздействия, ерозирали почви 
има в 61 имота, съсредоточени основно в селата Червена вода, Мартен, Просена, 
Хотанца и кварталите Средна кула и Образцов чифлик. Общата им площ е 432 дка. 
 
Нарушени земи 
 

От добивната дейност на полезни изкопаеми е засегнато само землището на 
Русе – 140 дка. Много повече са нарушените земи от депа на промишлени отпадъци – 
429 дка и особено от депа за битови отпадъци – 657 дка. 
 
Земна основа – инженерно-геоложка характеристика 
 

Анализът се основава на резултатите от проучването на инженерно-геоложката 
характеристика на земната основа към разработката за актуализация на действащия 
общ градоустройствен план и устройствено зониране на територията, основаваща 
се на наличната информация по въпроса в документациите на Общия 
градоустройствен план на Русе от 1974 г., Директивния план от 1985 г. и проектите за 
подробни устройствени планове на Източната промишлена зона (ИПЗ), нейното 
разширение и Свободна  зона. 

Проучването систематизира и представя с необходимата степен на подробност 
характеристиките на геоморфологията, геолого-литоложкия строеж и хидрогеоложките 
условия и, интерпретирайки физико-геоложките явления и процеси, очертава 
геоложкия риск. Отчита се също така и допълнителният риск, произтичащ от 
продължителните и прогресиращи антропогенни изменения на най-горната част от 
льосовия разрез. 

Наред с общоизвестната констатация за почти повсеместното разпространение 
на пропадъчния льос, изискващо спазването на нормативната уредба за фундиране в 
условия на пропадъчен льос, проучването изявява и някои специфични особености на 
определени територии. 

Територия с повишен инженерен риск е граничната зона на третата льосова те-
раса. В нея поради продължително антропогенно въздействие, вкл. прокопани укрития 
и неизправни В и К проводи и инсталации, влажността на льоса е достигнала ниво 
близко до критичното, над което се проявява масово пропадане. По-нататъшното 
строително усвояване на тази зона изисква реализиране на определени изпреварващи 
геозащитни и други инженерни мерки за укрепване на земната основа, вкл. за 
обезпечаване устойчивост на льосовите откоси по бул. „Придунавски”.  

Известни участъци от заливната и първата придунавска тераса са формирани 
от неуплътнени насипвания с различни материали, което изисква съответно 
съобразяване при фундирането на строежите. За тези тераси е характерно и 
сравнително високо ниво на подпочвените води – между 2 и 3 метра. 

С повишена носимоспособност се отличават добре изразените „льосови 
блюда”,  формирани от уплътнен непропадъчен льос и разположени на четвъртата и 
петата льосови тераси.  
 

За цялата територията на Русе и района е характерна висока сеизмичност (кое-
фициент на сеизмичност Кс 0,15), тъй като тя се намира под въздействието на 
Вранчанското земетръсно огнище. Очакваната проява на земетръс е от VІІІ степен. 
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Радиационна обстановка и нейонизиращи лъчения 
 
Радиационна обстановка 
 

Данните за радиационната обстановка на територията на Община Русе са на 
специализираните системи за мониторинг, поддържани от Министерството на околната 
среда и водите. Според тях не са налице надфонови повишавания на радиационния 
гама фон и специфичната активност на радионуклеиди в атмосферата. Същото се 
отнася и за радиационното състояние на необработваемите почви. Изследването 
всяко тримесечие на водите на р. Дунав в 12 пункта и цялостният радиологичен  
мониторинг показват, че измерените радиологични показатели са значително под ПДК 
за питейни води. 
 
Нейонизиращи лъчения (НЙЛ) 
 

Обект на измерване и хигиенна оценка на електромагнитните полета (ЕМП) и 
радиочестотния и микровълновия диапазон на източници с относително висока 
мощност и с постоянно действие в населената среда са държавни, частни и др. 
източници на ЕМП – радио и телевизионни (ТВ) предаватели с излъчващи антени в 
пределите на град Русе. По данни на Министерския съвет и Министерство на околната 
среда и водите към 1999 год. относително мощните източници на НЙЛ в 
радиочестотния и микровълновия диапазон на територията на гр. Русе не създават 
здравен риск за населението. Бързото развитие на средствата за телекомуникация 
след 1999 год., свързано с изграждане и пускане в експлоатация на много нови 
източници на ЕМП в града и извън него изисква картотекиране на всички действащи и 
нови източници, периодично измерване и хигиенна оценка на хигиенно-защитните зони 
на всички (стари и нови) източници и преди всичко на източниците с относително 
висока мощност на излъчване. 
 
Зелени площи в населените места 
 

Обществените зелени площи на територията на град Русе възлизат на 3012 
дка. В тях са включени 2 662 дка поддържани паркове и градини, между които 
Младежки парк, Парка на Възрожденците, парка „Кея” и Парка „Приста”, както и около 
350 дка неподдържани. Тази площ на парковете и градините осигурява по 18,82 кв.м / 
жител, която задоволеност е близка до нормативно изискващата се по Наредба № 7 на 
МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. На тази добра количествена задоволеност обаче не съответства 
качественото състояние на обществените зелени площи. Почти повсеместно се забавя 
реконструкцията на дървесната и храстова растителност, а степента на 
благоустроеност е незадоволителна. Паркът „Приста” практически не се поддържа. 
 

Селата на общината и обособените квартали разполагат с около 550 дка 
обществени зелени площи. Задоволеността от близо 29 кв. м. / жител е няколко пъти 
по-висока от нормативната, но само в 5 селища може да се даде добра оценка за 
състоянието на обществените градини. В останалите поддържането е относително 
задоволително или изобщо отсъства. Незадоволително е състоянието на парка в кв. 
Образцов чифлик, който има статут на паметник на парковото изкуство. 
 

Важен елемент на системата от извънселищните обществени зелени 
площи на общината е лесопаркът „Липник” при с. Николово. Неговото поддържане 
обаче също не е задоволително. При това не е напълно изяснен поземленият му 
статут и липсва цялостен план, който да определя устройствения му режим. 
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SWOT-АНАЛИЗ 

 
Силни страни Слаби страни 
Атмосферен въздух 
Проблемите със замърсяването на 
атмосферния въздух са основно до 
територията на града и почти в никаква 
степен не се разпростират върху 
останалите селища в общината (с 
изключение на с. Мартен). 
 

Качеството на атмосферния въздух не е в 
рамките на нормите. 
ТЕЦ и предприятия с технологични пещи 
на твърдо и течно гориво. 
Стар  автомобилен парк. 
Частично покритие на градската 
територия с централно топлоснабдяване. 

Води 
Община Русе е богата на водоизточници, 
които напълно задоволяват 
потребностите на населението и 
стопанството от качествена питейна и 
условно чиста вода.  
Всички селища са водоснабдени и не се 
подлагат на режим на водоползване. 
Изградена 75% градска канализация. 
Спечелен проект за изграждане на ГПСОВ 
 

Амортизиран довеждащ магистрален 
водопровод от азбестоциментови тръби. 
Амортизирана значителна част от 
градската водопроводна мрежа. 
Много аварии и високи загуби на вода. 
Енергоемка водоснабдителна система. 
Недоизградена главна колекторна мрежа 
и липса на градска пречиствателна 
станция за отпадни води. 
Множество директни зауствания на 
непречистени или недостатъчно 
пречистени отпадни води (вкл. от 
производствени предприятия) в Дунав и 
Русенски Лом – качеството на водите на 
Русенски Лом не отговаря на проектна 
категория за приемник „втора категория”. 

Биоразнообразие 
Защитени видове преминаващи, хранещи 
се и гнездящи птици. 
Дивечово богатство. 
Условия за отглеждане на билки и горски 
плодове и гъби. 
Течаща процедура за обявяване на о-в 
„Алеко” за защитена територия. 

Бракониерство 

Отпадъци 
Действаща съвременна организация за 
събиране и транспортиране на битови 
отпадъци в гр. Русе. 
Въвеждане на аналогична система в 
селата на общината. 
Напреднало изграждане на регионално 
депо за отпадъци със секция за опасни 
отпадъци. 
 

Съществуващо депо за отпадъци на град 
Русе, представляващо риск за околната 
среда и здравето на населението. 
Наличие на множество нерегламентирани 
сметища в селата и на замърсени с 
отпадъци терени. 
Отсъствието на система за разделно 
събиране на отпадъците. 
Недостатъчна информираност на 
обществеността по проблемите на 
отпадъците. 

Акустична среда 
Функционира система за контрол на 
шумовите нива в зоните с повишени 
изисквания към зашумеността. 
Въведена специализирана организация на 
движението на товарни автомобили над 
10 тона. 

Тенденция на ежегодно повишение на 
установените нива на шум по уличната 
мрежа на града. 
Наднормено шумово въздействие върху 
по-голямата част от училищата, детските 
и здравните заведения, разположени в 
централната градска зона и в близост с 
градски артерии. 
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Високо ниво на транспортен шум в 
значителна част от градската територия, 
вкл. от ж. п. транспорта. 
Наличие на зони и „чувствителни” обекти 
под въздействието и на производствен 
шум  

Почви и земна основа 
Значителен поземлен ресурс от 
високоплодородни и разнообразни черно-
земни и алувиални почви. 

Тенденция за промяна на 
предназначението на земеделски земи за 
неземеделски нужди. 
Наличие на условия за ветрова, водна и 
иригационна ерозия. 
Наличие на заблатени, нарушени от 
добивна дейност и депа земи. 
Висок инженерно-геоложки риск в 
строителните граници от пропадащ льос и 
висока сеизмичност – VІІІ степен. 
Абразия на брега на р. Дунав източно от 
градската територия. 

Радиация 
Отсъствие на радиационно замърсяване 
на атмосферния въздух, 
необработваемите почви и водите, както и 
на здравен риск от нейонизиращите 
излъчвания. 

Поява след 1999 г. на много нови 
източници на нейонизиращи излъчвания. 

Зелени площи 
Задоволеност с обществени зелени 
площи – в града близка до нормативната 
и в селата, превишаваща чувствително 
нормативните изисквания. 
Наличие на паркове – паметници на 
градинско-парковото изкуство. 

Незадоволително поддържане на по-
голямата част от обществените зелени 
площи. 
Повсеместно изоставане на 
реконструкцията на дървесната 
растителност. 
Неефективно управление и устройство на 
парковете „Приста” и „Липник”. 

Управление на опазването на околната 
среда 
Действаща Общинска програма за 
опазване на околната среда. 
Действаща Програма за управление на 
дейностите по отпадъците. 
Действаща Програма за намаляване на 
емисиите на замърсители и достигане на 
нормите за вредни вещества в 
атмосферния въздух. 
Трансгранично сътрудничество с Гюргево 
по опазването на околната среда. 

 

Възможности Заплахи 
Газифициране на периферните жилищни 
комплекси и обособените квартали на 
град Русе и разширяване обхвата на 
системата за централно 
топлоснабдяване. 
Пълна газификация на производствените 
предприятия в промишлените зони и 
извън тях. 
Въвеждане на възстановяеми енергийни 
източници и енергоспестяващи 

Несъобразено с изискванията за 
екологосъобразност реконструиране на 
съществуващата пътна инфраструктура в 
съответствие с техническите изисквания 
на общоевропейските транспортни 
коридори. 
По-нататъшно закъснение в 
устройствената подготовка на 
територията на общината за посрещане 
на вълната от инвестиционни инициативи 
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технологии в строителството, бита и 
промишлеността, вкл. използване на 
растителните отпадъци като източник на 
енергия. 
Ограничаване на абразията на 
българския участък от дунавския бряг на 
територията на общината. 
Възстановяване на полезащитни пояси в 
земеделските земи, вкл. с цел създаване 
на коридори за миграция на защитени 
животински видове. 
Повишаване на нивото на 
благоустроеност на населените места и 
селищните образувания чрез инвестиции 
в инфраструктурата им от страна на 
приватизираните „експлоатационни 
предприятия”. 
Използване на възможностите за 
привличане на средства от национални и 
международни фондове, които предлагат 
обхватните програми за опазване на 
околната среда. 
 

(вкл. мащабни), вкл. за усвояване на 
„кръстопътя на транспортните коридори”  
при влизането на страната в ЕС и продъл-
жаване строителното усвояване на 
териториите „на парче”. 
Задържане на ниско ниво на общинските 
финансови ресурси с инвестиционно 
предназначение и за нуждите на 
кадастъра и устройственото планиране. 
Отсъствието на капацитет за подготовка 
на проекти за кандидатстване по 
структурните фондове (след приемането 
на страната в ЕС). 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 
Визия за развитие на общината 

 
  
Главна стратегическа цел 
 
Основната стратегическа цел за развитие на Oбщина Русе е: 

 
  
 
Основни приоритети: 
 

Изведените в стратегическата част на общинския план за развитие приоритети 
са пряко свързани с изводите от извършения задълбочен комплексен анализ, който 
отчита процесите и тенденциите за развитие на общината в средносрочен план и 
съответства на приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие и 
Областната стратегия за развитие на Oбласт Русе.  

 
 
Цели по приоритети:  

 
Развитие на ефективна инфраструктура и благоустроена жизнена 
и околна среда, привлекателни  за живеене, инвестиции и бизнес в 
Община Русе 
Цел 1 Развитие и модернизация на основната общинска 

инфраструктура и транспортното обслужване на 
пътници и товари. 

Цел 2 Подобряване и развитие на общинската ВиК мрежа 

Цел 3 Изграждане и благоустрояване на селищната среда и 
развитие на общинска жилищна политика в 
съответствие с потребностите на населението 

ПРИОРИТЕТ 1 
 

Цел 4 
 

Осигуряване на здравословна екологична среда и 
съвременно управление на отпадъците на територията 
на Община Русе 

 
Повишаване на конкурентноспособността на общинската 
икономика чрез провеждане на проактивна стопанска политика 

 
 

ПРИОРИТЕТ 2 
 Цел 1 Привличане, задържане и разширяване на 

високотехнологични инвестиции в местната индустрия 

Русe - съвременна европейскa община с модернизирана инфраструктура, 
благоустроена жизнена и околна среда, привлекателно и сигурно място  за 
живот, инвестиции и бизнес, с развити междурегионални и международни 
партньорски връзки, качествена и достъпна образователна система, 
съхранена природа, културно и архитектурно наследство.  

Постигане на устойчив икономически растеж, осигуряване на високо качество 
на живот и  съхраняване и развитие на природната и селищна среда.  
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Цел 2 Създаване на благоприятна бизнес среда и 
насърчаване развитието на стратегическите услуги, 
базирани на знанието 

Цел 3 
 
 

Промоциране и маркетиране на възможностите на 
местната икономика 

Цел 4 Насърчаване на развитието на МСП 

Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда 
Цел 1 Осигуряване на условия за модерно и качествено 

образование за всички. 
Цел 2 Интегрирано развитие на пазара на труда 

ПРИОРИТЕТ 3 
 

Цел 3 Подобряване на здравните услуги и развитие на 
социалното подпомагане 

Развитие на културата, спорта и туризма в Община Русе като 
източници на икономически и социални ползи 
Цел 1 Ефективно използване на всички дадености на Oбщина 

Русе за развитие на конферентен и круизен туризъм 
Цел 2 Опазване на културното и историческо наследство и 

интегриране на местния културен продукт в 
туристическата дейност 

Цел 3 Осигуряване на по-добро качество на културната среда 

ПРИОРИТЕТ 4 
 

Цел 4 Осигуряване на качествени условия за спорт и отдих за 
жителите и гостите на общината 

Повишаване на институционалния капацитет за управление и 
развитие на Община Русе 
Цел 1 Повишаване на качеството на услугите, предоставяни 

от общинската администрация 
Цел 2 Изграждане на местни партньорства с 

неправителствения сектор за ефективно усвояване на 
европейски и други фондове 

 
 
 
 
ПРИОРИТЕТ 5 
(хоризонтален 
приоритет) 

 Цел 3 Усъвършeнстване капацитета  на общинската 
администрация за работа в ЕС 

Развитие на международното и трансграничното сътрудничество 

Цел 1 Насърчаване на трансграничните инициативи 

 
 
ПРИОРИТЕТ 6 
(хоризонтален 
приоритет) 

 

Цел 2 Установяване и поддържане на международни 
партньорства 

Повишаване сигурността в Oбщина Русе и гарантиране 
безопасността от престъпни посегателства срещу личността и 
собствеността в съответствие с нормите на ЕС 

 
 
ПРИОРИТЕТ 7 

 Цел 1 Създаване на условия за повишаване  на обществения 
ред и сигурност в Община Русе  
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Описание на приоритетите, целите и мерките: 
 
 

 
 

Приоритетът е насочен към цялостното модернизиране на селищната среда и 
обхваща оптимизирането на основната общинска инфраструктура, транспортното 
обслужване на пътници и товари и развитието на общинската ВиК мрежа. Тук е 
отчетена необходимостта от доизграждане и благоустрояване на селищната среда и 
развитие на общинска жилищна политика в съответствие с потребностите на 
населението, както и  поддържането и осигуряването на здравословна екологична 
среда и съвременно управление на отпадъците на територията на Община Русе. 

Този приоритет е мотивиран едновременно от стратегическите цели, 
приоритетите и специфичните цели на Националната стратегия за регионално 
развитие и от силните и слабите страни, възможностите и заплахите на 
териториалните аспекти на развитието на общината, разкрити в SWOT анализа. Той 
цели да бъдат създадени условия за пълноценна реализация на потенциала на 
общината и е ориентиран към повишаване на ролята на териториалните фактори за 
постигане на устойчиво развитие. 

Приоритетът отдава дължимото на защитата на околната среда като основна 
предпоставка за устойчиво  развитие. 

Набелязани са и набор от мерки, насочени пряко към преодоляване на 
проблемите и съвременно развитие на основните елементи  на физическата среда в 
населените места. Това е направено с оглед подобряване на условията за реализация 
нa жизнедейностите и на  качеството на живота въобще. В по-широк смисъл,  
подобряването на селищните условия се разглежда като фактор за стимулирането на 
стопански и социални активности, допълващ благоприятните геополитически 
характеристики и ресурсните потенциали на територията. 

Последователната реализация на приоритета трябва да доведе до развитието 
на Русе като транспортен кръстопът с международно значение; до стабилизиране на 
селищната мрежа на общината; до формирането на модерна и благоустроена селищна 
среда, привлекателна за живеене, инвестиции и бизнес; до балансирано 
оползотворяване на многоцелевите териториални ресурси на общината. 

 
 
 

 
 

Целта се осъществява чрез набор от мерки, които обхващат цялостната 
реконструкция, усъвършенстване и доразвиване на селищната пътна мрежа и 
интегрирането й в рамките на европейската транспортна ситема, както и 
реорганизация на транспортната ситема на територията на общината. 
 

Приоритет 1: Развитие на ефективна инфраструктура и 
благоустроена жизнена и околна среда, привлекателни  за 
живеене, инвестиции и бизнес в Община Русе 

• Цел 1: Развитие и модернизация на основната общинска 
инфраструктура и транспортното обслужване на 
пътници и товари. 
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Мярка1 
Развитие на градската улична мрежа и освобождаване на централното градско 
ядро. Подобряване на транспортната достъпност на индустриалните зони и 
градските територии 
 

Мярката е насочена към осигуряване на възможности за пряк транспортен 
достъп между всички части на общинската и градската територия, което означава 
равен достъп до пазара на труда, при едновременно ограничаване неблагоприятното 
въздействие на транспортния трафик върху околната среда. 

С оглед на това тя включва усъвършенстване и доразвитие на местната пътна 
мрежа с връзки юг-север в източната част на общинската територия и осигуряване на 
преки автобусни връзки в това направление; освобождаване на централното градско 
ядро на Русе от транзитен трафик и подобряване транспортната достъпност на 
Източната промишлена зона и южните градски територии; цялостно подобрение на  
обслужването на градската територия с транспорт за обществен превоз на пътници. 
Тук са включени значими проекти, водещи до оптимизиране на пътната 
инфраструктура: ремонт на уличната мрежа, на второстепенната мрежа и тротоари; 
ремонт на пътен възел “Сарая” , ремонт на бул. “Тутракан” и “Родина”, нови напречни 
връзки на ул. “Юндола” и др. 

Мярката се изпълнява до 2011г. под ръководството на Община Русе в 
партньорство с предприятията концесионери на транспорта за обществен превоз на 
пътници; МРРБ, респ. ИА „Пътища”. 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Км. рехабилитирана градска улична мрежа 
• Км. реконструирана градска улична мрежа 
• Км. новоизградена градска улична мрежа 
• Степен на завършване на мрежата в % 
• Намаляване на времетраенето на пътуванията; достъпност, възможна 

благодарение на новата транспортна инфраструктура 
• Екологично въздействие – намаляване на вредните емисии 

 
 
Възможни източници за финансиране: 

• Общински бюджет 
• Държавен бюджет – МРРБ (ИА „Пътища”) 
• Банкови кредити 

 
 
Мярка 2 
Модернизация на градска улична мрежа и повишаване безопасността на 
движението и условията за паркиране 

 
Мярката е насочена  към подобряване на условията за паркиране в интензивно 

посещаваните градски територии и обществени обекти за масов достъп, оптимизиране 
на трафика чрез изграждане на тунел, свързващ ул. “Петко Д.Петков” и ул. “Борисова”, 
както и обезопасяването на пешеходния трафик чрез изграждането на подлези. 
Предвижда се модернизация на уличното осветление, както и проектирането и 
изграждането на велоалеи. 

Мярката се реализира до 2013г., като отговорна институция е Община Русе. 
 
Индикатори за реализация на мярката са : 

• Бр. новоизградени съоръжения 
• Бр.новооткрити паркоместа 
• Бр.инсталирани осветителни тела 
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• % намаление на ПТП 
 
Възможни източници за финансиране: 

• Общински бюджет 
• Държавен бюджет  
• Банкови кредити 
• Други безвъзмездни източници на финансиране 

 
 
Мярка 3 
Усъвършенстване и доразвиване на общинската пътна мрежа 
 

Мярката обхваща реконструкцията и модернизацията на селищната пътна 
мрежа в частта четвъртокласни пътища, ремонт на улиците в прилежащите села, 
маркировка и сигнализация.  

Мярката се реализира до 2008г., като отговорна институция е Община Русе. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Км. новоизградена общинска пътна мрежа 
• Км. рехабилитирана общинска пътна мрежа 
• Км. път с положена маркировка 
• Степен на завършване на пътната мрежа (%) 
• Степен на увеличение на трафика (%) 

 
Възможни източници за финансиране: 

• Общински бюджет 
• Държавен бюджет  
• Банкови кредити 

 
 
Мярка 4 
Интегриране на общинската пътна инфраструктура с европейските транспортни 
коридори 
 

Мярката цели привеждане параметрите на транспортната инфраструктура в 
съответствие с функциите й на елемент на общоевропейските транспортни коридори  
чрез изграждане на Южен обходен път, свързващ бул.”България” с  първокласен път І-
5/Е-85 и резервиране на възможности за бъдеща автомагистрала по направлението 
му. 

Реализацията на мярката се предвижда до 2012г. като водеща институция е 
Областна управа- Русе в партньорство с Община Русе и ИА “Пътища”. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Км. реконструирана републиканска пътна мрежа 
• Км. новоизгранедена републиканска пътна мрежа 
• % на увеличения трафик по коридор 9 (Е85)  
• Степен на завършеност на мрежата в % 

 
Възможни източници за финансиране: 

• Държавен бюджет  
• Кохезионен фонд 
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Мярка 5 
Реорганизиране и оптимизиране на обществения транспорт  

Мярката обхваща оптимизиране, реконструкция и доизграждане на контактната 
тролейбусна мрежа и централизирана система за управление на трафика, което ще 
доведе до повишаване на ефективността на обществения транспорт. 

Периодът за реализация на мярката е 2006- 2013г. изцяло по инициатива и под 
ръководството на Община Русе. 
 
Индикатори за реализация на мярката са : 

• % изградена контактна тролейбусна мрежа 
• Степен на завършеност в % 
• Средно времетраене на пътуванията с градски транспорт 
• Инсталирани нови системи за безопасност и управление на транспорта 
 

Източник на финансиране – Общински бюджет  
 

 

 
Тази цел обхваща цялостната рекострукция, модернизация и доизграждане на 

ВиК мрежа на територията на Община Русе, като включва две мерки за интегрирано 
управление на водния цикъл и изграждане на канализационната система в селата от 
общината, както и на пречиствателни съоръжения. 

Предвидена е реконструкция на градската водопроводна мрежа и довеждащия 
водопровод от Сливо поле с оглед намаляване на загубите и подмяна на 
азбестоциментовите тръби, а така също и към отстраняване на проблемите по 
водоснабдяването на някои села. По отношение на канализацията мярката е насочена 
към доизграждане на колекторната мрежа и частична реконструкция и доизграждане 
на канализационна с оглед отвеждане на всички отпадъчни води в предстоящата за 
изграждане Градска пречиствателна станция за отпадни води.  
 
Мярка 6 
Интегрирано управление на водния цикъл в гр.Русе 
Индикатори за реализация на мярката: 

• Инвестииции във водоснабдителната мрежа 
• Изградена градска пречиствателна станция (капацитет) 
• Км. изградена или рехабилитирана водопроводна мрежа 
• Бр. жители, обслужвани от новата мрежа 
• Бр. обслужвани от пречиствателната станция 
• % намаление на загубите на вода по мрежата 

 
Мярка 7 
Изграждане на канализация и пречиствателни станции в селищата на общината 
Индикатори за реализация на мярката: 

• Км. изградена канализационна мрежа 
• Бр. обслужвани жители от новата мрежа 
• Бр. изградени пречиствателни съоръжения 
• Степен на завършване на мрежата в % 

 

• Цел 2: Подобряване и развитие на общинската ВиК 
мрежа 
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Срокът за реализация на двете мерки е до 2013г. като се осъществяват от “ВиК” 
ООД в партньорство с Община Русе 

 
Възможното финансиране и по двете мерки на тази цел е : 

• Републикански бюджет 
• Държавни търговски дружества 
• Предприсъединителни фондове на ЕС – ИСПА 
• Кохезионен фонд 
• ПУДООС 

 

 
 
Мярка 8  
Развитие на фонда от общински жилища 
 

Мярката е насочена към формирането и реализацията на общинска политика, 
отнасяща се до удовлетворяването на първостепенни жизнени потребности на 
значителна част от общността (в т.ч. млади семейства, социално слаби граждани, лица 
в неравностойно положение и пр.), както и към внедряване на форми на 
сътрудничество между общината и частния сектор за стимулиране жилищното 
строителство  в  новата социално-икономическа обстановка. 

Програмите, проектите и действията за реализиране и подкрепа на мярката, 
които се отнасят както към територията на общинския център, така и към малките 
населени места, включват в обобщен вид: 
 
1. Разработване и приемане от ОбС на стратегически документ ”Общинска жилищна 
политика”, който да предначертае  политиките за  развитие на фонда общински 
жилища; за изграждане на жилища за социално слаби; за разкриване и реализиране на 
жилищния потенциал в малките населени места в общината; за осъществяване на 
публично-частно партньорство в жилищния сектор; 
 
2. По отношение развитието на фонда от общински жилища: 

• довършване и въвеждане в експлоатация на изграждащи се общински 
жилищни сгради  

• проекти за строителство на други общински жилища на база публично-
частно партньорство, в което общината има участие с нефинансови 
средства. 

 
3. По отношение осигуряване на общински жилища  за социално слаби, в т.ч. – 
“защитени жилища” – разработване и реализация на проекти за ново строителство, 
както и за адаптации за такива цели на съществуващи неизползвани сгради в 
кварталите и селата. Също подлежи на реализация в условията на  публично-частно 
партньорство. 
 
Мярката се реализира под ръководството и с непосредственото участие на общината, 
както и на частния сектор. 

 
Реализацията на мярката обхваща целия период 2006 - 2013 г., като продължава и 
след него. 

• Цел 3 : Изграждане и благоустрояване на селищната 
среда и развитие на общинска жилищна политика в 
съответствие с потребностите на населението 
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Индикатори: 

• Обем на инвестициите за развитие на фонда от общински жилища 
• Бр. изградени нови жилища 
• Бр.на новонастанени в общински жилища 
• Бр. регистрирани като крайно нуждаещи се 

 
 
Възможните източници на финансиране са : 

• Общински бюджет 
• Привлечено частно финансиране  
• Банкови кредити 

 
 
Мярка 9 
Благоустрояване на жилищните комплекси 

 
Мярката  е насочена към реализацията на набор от проекти и действия за  

удовлетворяването на потребности, представляващи най-широк общностен интерес. 
Първостепенното й значение се обуславя и от развитието на общината и в частност – 
на гр. Русе като приятна за живеене, удобна и благоустроена среда. Предвиждат се 
проекти за благоустрояване около жилищните блокове, квартали в комплексно 
застрояване, както и проектиране и изграждане на спортни площадки. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Степен на благоустроеност на жилищните квартали  
• Бр. проекти за благоустрояване 

 
Мярката се реализира в периода  2005 -2013 със средства от общинския бюджет 
 
Мярка 10 
Естетизация на градската среда 

Мярката обхваща комплекс от проекти, включващи реконструкцията на ул. 
“Александровска” и Придунавски булевард, реновиране на фасадите на сградите в 
централна градска част, реконструкция  и паспортизация на уличната растителност и 
ремонт и поддръжка на фонтани и обзавеждане с паркова мебел. 

Мярката се реализира през периода 2005 – 2013 г. по инициатива на Община 
Русе в партньорство с частни собственици, НПО и програма “Красива България”. 

Мярката обхваща специфични дейности като: 
• реконструкция и рехабилитация на парковете, скверовете и градините в гр. 

Русе;  
• действия за осигуряване на теренни възможности за разширяване на зелените 

площи със специфично предназначение - гробищните паркове или за 
изграждане на нови такива и проекти по благоустрояването им; 

• ремонтни и/или консервационно-реставрационни работи по фасади и фасадни 
фронтове, оформящи представителни или характерни градски пространства;  

• рехабилитация на градски водни съоръжения (фонтани и поливни съоръжения); 
• проекти за изграждане, подмяна или естетизация на обекти по чл. 56 

(преместваеми обекти за търговски и др. обслужващи дейности, както и други 
елементи на градското обзавеждане – спирки на МОПТ,  пейки, осветителни 
тела, съдове за отпадъци, чешми, фонтани, часовници и пр.), и чл. 57 
(рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи) от ЗУТ, в 
това число индивидуални проекти за елементите на градското обзавеждане на 
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обществени пространства с културно-историческо и/или представително 
значение. 

• организационно и финансово подпомагане на периодични масови акции за 
почистване на населените места ; 

• създаване на фонд към Община Русе за съфинансиране на граждански 
инициативи за благоустрояване; 

 
 

Индикатори за реализация на мярката са: 
• Степен на завършеност на реконструкцията на централна градска част 
• Бр. реновирани фасади 
• % рекоструирана и/или подменена улична растителност и тротоари 
• % новоинсталирана или подменена паркова мебел 
• % рекултивирани и озеленени терени 
• Бр.реновирани водни съоръжения(фонтани) 
• % паспортизирани зелени площи 
 

Възможни източници на финансиране: 
• Общински бюджет 
• Републикански бюджет 
• Държавни и частни дружества 
• Други безвъзмездни източници 
 

 
 
Мярка 11 
Управление на отпадъците  

Мярката е съобразена с Програмата за управление на отпадъците на Община 
Русе  и включва изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за 
компостиране, изграждане на площадки за контейнери и сметосъбиране, рекултивация 
на сметища.  

Мярката е насочена към намаляване образуването на отпадъци и увеличаване 
на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци. С оглед на това тя 
включва подобряване организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 
транспортиране на отпадъци, както и екологосъобразното им обезвреждане. Нейни 
елементи са още управлението на специалните отпадъчни потоци и 
предотвратяването, респ. намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци. Ак-
тивизирането на участието на обществеността е включено в мярката като важна 
предпоставка за успешното й реализиране. 

Програмите, проектите и дейностите за реализиране и подкрепа на мярката, 
които обхващат последователно цялата територия на общината от центъра й гр. Русе 
към селата, са подробно разработени в Общинската програма за управление на 
дейностите по отпадъците. В обобщен вид те включват: 

• въвеждане на система на разделно събиране на битови отпадъци; 
• въвеждане на система за събиране на строителни отпадъци; 
• въвеждане на автономни системи за събиране на: 

° малки батерии; 

• Цел 4: Осигуряване на здравословна екологична среда и 
съвременно управление на отпадъците на територията 
на Община Русе 
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° излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС) и изграждане на общински площадки за 
временното им  съхранение; 

° луминисцентни лампи; 
° едрогабаритни отпадъци от бита; 

• изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци; 
• доизграждане на Регионално депо за битови, строителни, 

производствени опасни отпадъци; 
• промишлено и домашно производство на компост от биоразградими 

отпадъци; 
• закриване и почистване/консервиране на старите депа за отпадъци; 
• почистване на площи, замърсени с неопасни отпадъци; 
• изграждане на претоварни станции за торови маси и растителни 

отпадъци; 
• реализиране на 11 фирмени програми, свързани с управлението на 

отпадъците; 
• разработване и реализиране на програма за работа с общесвеността и 

подрастващите по проблемите на управлението на отпадъците.  

 

Мярката се реализира под ръководството и с непосредственото участие на общината, 
както и на: 

• МОСВ и РИОСВ 
• предприятията концесионери на събирането и третирането на 

отпадъците; 
• предприятията, създаващи опасни и специфични производствени 

отпадъци. 

Реализацията на мярката обхваща периода 2005-2008 г. и съдържа и 
перманентни дейности след този период,  като конкретните срокове за изпълнение на 
отделните  проекти и дейности са определени в Общинската програма за управление 
на дейностите по отпадъците. 
 
Индикатори за реализация на мярката са : 

• % на организирано събиране и депониране на различните видове отпадъци  
• % на оползотворяване на съдържащите се в отпадъците полезни съставки 

 
Възможни източници на финансиране: 

• Собствени средства на предприятията 
• ПУДООС 
• ИСПА (завършване Регионално депо) 
• Структурни фондове на ЕС 
• Републикански бюджет 

 
 
Мярка 12 
Въвеждане на системи за енергийна ефективност в общинските сгради и 
намаляване на вредните емисии в атмосферата  

 
Мярката обхваща специфични проекти за саниране на общинските сгради и 

проекти за газоснабдяване с оглед повишаване на енергийната ефективност и 
намаляване на вредните емисии в атмосферата. 

Мярката се осъществява по инициатива на Община Русе с възможно 
партньорство на частни организации и НПО през периода 2005-2011г. 
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Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. санирани сгради 
• Бр.реализирани проекти за енергийна ефективност 
• Съотношение между измерваните стойности на налични замърсители в 

атмосферата и стойностите на пределно допустими концентрации 
Възможни източници на финасиране са: 

• Общински бюджет 
• Безвъзмездни финансирания по програми за енергийна ефективност 

 
Мярка 13 
Опазване на биоразнообразието и на почви и нарушени терени 

Мярката е насочена към повишаване на почвеното плодородие и физическото 
опазване на земеделските земи, а също и към опазване на защитените видове, 
устойчиво ползване на биологичните ресурси и съхраняване и развиване на природ-
ните и културни ландшафти на територията. 

Програмите, проектите и дейностите за реализиране и подкрепа на мярката са 
подробно разработени в Общинската програма за опазване на околната среда. В 
обобщен вид те включват: 

§ възстановяване на почвеното плодородие на нарушени терени край 
селищните образувания;  

§ ограничаване ерозионните процеси. 
 

По отношение на биологичното разнообразие: местно регламентиране 
защитата на застрашените видове и подготвяне на предложение за обявяване на 
защитена територия на о-в “Люляка”; регулиране събирането на диворастящи билки и 
насърчаване създаването на масиви от култивирани билки; пресичане  на 
бракониерството, подобряване състоянието на горите и увеличаване на дивечовото 
богатство; планиране и реализиране на ландшафтноустпройствени мерки.  

Мярката се реализира под ръководството и с непосредственото участие на 
общината, както и на: 

• МОСВ и РИОСВ; 
• МЗГ и РУГ; 
• ДДС „Дунав”; 
• НПО. 

Реализацията на мярката обхваща целия период 2005-2013 г., като конкретните 
срокове за изпълнение на отделните  проекти и дейности са определени в Общинската 
програма за опазване на околната среда. 
Индикатори за реализация на мярката: 

• % залесени терени 
• % възстановени терени 
• Площ в дка уплътнени полезащитни пояси 

 
Възможни източници на финансиране: 

• Собствени средства на предприятията. 
• Държавен бюджет (МЗГ и МОСВ) 
• ПУДООС 
• Донорски програми 
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Обособяването на Община Русе като Район за икономически растеж (РИР) по 

смисъла на Закона за регионално развитие (ЗРР Гл.2, Чл.7 ) е ключовият фактор за 
развитието на общината за периода 2005-2013. 

В условията на свободен и конкурентен пазар, като институция на местната 
власт общината може да установява публично-частни партньорства и да влияе върху 
икономическия живот на микро-ниво. Основният механизъм, с който тя разполага, за 
да стимулира развитието на икономиката, е осигуряването на  подходяща среда и 
инфраструктура за функциониране на бизнеса. В допълнение тя може да формира 
екипи и ресурси за проактивнен маркетинг и промоция на възможностите за бизнес и 
така да привлича външни за района инвеститори. 
 Този приоритет е насочен към увеличаване обема на инвестиции в местната 
икономика, създаване на благоприятна среда за бизнес и насърчаване  развитието на 
стратегически услуги, базирани на знанието, активна промоция на икономическите 
възможности и потенциал на общината и насърчаване развитието на малките и средни 
предприятия. Приоритетът очертава цялостната икономическа политика на Община 
Русе за периода 2005-2013г. 

Развитието на териториалната икономика на Русе ,по-бързото доближаване на 
основните икономически показатели до тези на европейските региони и ускоряването 
на икономическия растеж се определят от създаването на нова и подобряването на 
съществуващата бизнес-инфраструктура, което да осигури: 
 

1. Регулирани, проучени и благоустроени терени, годни за предоставяне на 
потенциални инвеститори  за изграждане на нови производствени мощности. 

2. Осигурени до терените пътища, ел.енергия, вода, канал, пречиствателни 
съоръжения, природен газ и други комуникации 

3. Наличие на население в трудоспособна възраст и добре функционираща 
система на образование за придобиване на  професионална квалификация на 
кадрите. 

4. Създаване от местната власт на бюра за услуги с офиси/гишета/ в близост до 
териториалното разположение на бизнеса. Целесъобразно е предлаганите 
услуги  да обхващат: 

a. Бързо уреждане на взаимоотношенията с местната власт във връзка с 
определянето на терените 

b. Бързо уреждане на взаимоотношенията на потенциалните инвеститори, 
придобили терени, с техническите служби на общината за получаване на 
разрешителни за строителство 

c. Достъпни бързи връзки с местните представители на държавните служби 
като: данъчни, НОИ, НСИ, РИОКОЗ, ДВСК, РИОСВ, митници и други на 
принципа “обслужване на едно гише”. 

5. Подкрепа от местната власт  за увеличаване капацитета  на местните 
нестопански организации, работещи в помощ на бизнеса за предоставяне на 
консултантски, обучители и други услуги, както и осигуряване на бизнеса с 
финансови ресурси, за разширяване достъпа до пазарите, за придобиване 
квалификация и преквалификация на трудовите ресурси и т.н. 
 
За реализиране на тази икономическа политика и постигане на целите, 

поставени с този приоритет, общината може да сформира консултативна структура 
(съвет за икономическо развитие/икономически експертен съвет и др.) с представители 
от икономическата комисия на Общинския съвет, всички бизнес организации, 

Приоритет 2 : Повишаване конкурентноспособността на 
общинската икономика чрез провеждане на проактивна 
стопанска политика 
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икономическия екип на общината, Областна администрация, водещи фирми както и да 
създаде звено в структурата на Общината, което да изпълнява няколко основни 
функции: 

• да извършва анализи, проучвания, планиране, да събира и предоставя 
информация за промените и тенденциите в местната икономика  

• да създаде работна група за контакти и партньорство с големите, 
структуроопределящи фирми с цел синхронизиране икономическата политика 
на общината и техните стратегии за развитие 

• да разработва и координира общински проекти в сферата на икономическото 
развитие 

• да осигурява прозрачност, координираност, съгласуваност на икономическата 
политика – да координира дейностите по икономическото развитие с всички 
организации, подкрепящи бизнеса, така че те да работят в синхрон, да не 
дублират  усилия и да не изпълняват взаимно изключващи се проекти. 

 

 
 
Мярка1  
Изграждане на индустриални паркове  
 

Мярката  е насочена към създаването и разработването на индустриални 
паркове  с оглед привличането на стратегически инвеститори, което включва и 
създаването на нова и подобряването на съществуващатата бизнес-инфраструктура. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Степен на изграденост на индустриалните паркове в % 
• Бр. установени фирми 
• Обем на привлечените инвестиции 
• Бр. новооткрити работни места 
• Коефициент на локализация 

Мярката се  реализира  за периода 2005- 2008г. включва разработването на 
Русенски индустриален парк и изграждане на Технологичен и  бизнес парк на 
територията или в съседство на Западен парк “Приста”. 
 
Възможни източници на финансиране са:  

• Републикански бюджет 
• Общински бюджет 
• Частни инвестиции 
• Структурни фондове на ЕС 

Мярката се осъществява по инициатива на Община Русе в партньорство с 
частни инвеститори, ТИК и др. 
 
 
 
 

• Цел 1: Привличане, задържане и разширяване на 
високотехнологични инвестиции в местната индустрия 
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Мярка 2 
Изграждане на мрежа за предоставяне на стратегически услуги 

 
Чрез изграждането на Е- център общината има възможност да развие система 

от услуги, улесняващи работата на инвеститорите. Подобен проект може да бъде 
стартиран бързо с участието на частни партньори и е обоснован от потенциала на 
Русе да развива модерна глобална индустрия на знанието, което се очертава като 
стратегическо направление в световен мащаб поради глобалното намаляване на 
цените на телекомуникациите, развитието на електронните пазари и online системите 
за работа на съвместни екипи през граница.  

Комплексът от стратегически услуги, предоставяни в Е-центъра,  е насочен към 
инвеститорите. Центърът трябва да е разположен в централната градска част с 
възможности за изнесени офиси в Индустриалните паркове и Русенски университет. Е-
центърът съчетава по оптимален начин модули, включващи: офис и конферентен 
център,телеком и интернет портали, обучителен и медиен център с допълнителни 
възможности за разширяване на дейностите в посока на изграждане на център за 
данни и изследвания и изложбен център. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Видове предоставени услуги 
• Бр.фирми 
• Бр.наети 
 

Мярката се реализира през периода 2007 – 2008г. по инициатива на Община 
Русе в партньорство с Русенски университет 
Възможните източници на финансиране са : 

• Общински бюджет  
• Програми и фондове на ЕС 
• Частни инвестиции 
 
 

 
Мярка 3 
Интегрирана база данни, мониторинг, обмен на информация и промоция за 
местното икономическо развитие 
 

Въпреки засилващата се в последните години инвестиционна активност и 
интерес на ключови чуждестранни инвеститори към общината, Русе все още изостава 
по обем на ПЧИ спрямо други подобни региони на страната. До скоро общината 
нямаше стратегически инвеститор: такъв се очертава да стане  френската  фирма 
“Монтюпе” с изграждане на завода си за производство на алуминиеви части в 
новосъздадения индустриален парк на територията на общината. Присъствието на 
френската компания и наличието на необходимата инфраструктура са добра 
възможност за Русе да привлече и други големи инвеститори, както чуждестранни, 
така и местни. 

• Цел 2: Създаване на благоприятна бизнес среда и 
насърчаване развитието на стратегическите услуги, 
базирани на знанието 

• Цел 3: Промоциране и маркетиране възможностите на 
местната икономика 
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Мярката не включва инфраструктурни дейности. Тя е насочена изключително 
към популяризиране възможностите на местната икономика и потенциала на Община 
Русе като подходящо място за инвестиране, както и към създаване на условия за 
осигуряване на необходимата информация и подкрепа за инвеститорите в хода на 
реализация  на проектите им. 

Реализирането на мярката включва изпълнението на следните основни 
дейности: 
 
§ Разработване на маркетингова общинска стратегия за повишаване на 

инвестиционната активност и привличане на инвестиции в общината  
§ Информационно обезпечаване на инвестиционния процес - създаване на 

общинско звено в подкрепа на инвеститорите, непрекъснато актуализиран  уеб-
сайт, създаване на интегрирана база данни за инвестиционните възможности 
на общината, система за мониторинг и анализ на основните икономически 
показатели; 

§ Изработване на подходящи промоционални материали – брошури,  каталози и 
др. 

§ Маркетиране  на общината за привличане на инвестиции; 
§ Организиране на PR и рекламни мероприятия, участия в изложения за 

представяне възможностите за развиване на бизнес в общината и др. 
Мярката се осъществява по инициатива и с непосредствени действия на 

общината, в партньорство с: 
§ нестопански организации, подкрепящи бизнеса, търговски камари и браншови 

съюзи 
§ фирми 

 
Срокът за реализацията на мярката  е постоянен. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. изготвени материали  
• Бр. съвместни участия в изложения, панаири и други 
• Обем на поддържаната и актуализирана база данни 
• Изработена и технически осигурена система за мониторинг 
 

 
 
 
 
 

Мярка 4 
Насърчаване създаването и развитието на високотехнологични МСП 
 

Основната цел на мярката е свързана със създаването на условия за успешно 
функциониране на МСП, които имат идеи за осъществяване на проекти в сферата на 
високите технологии.  

Макар и МСП да изграждат основата на русенската икономика, голяма част от 
тях все още оперират в сферата на традиционните икономически сектори. Високите 
технологии се разпознават като елемент само на научни изследвания, платени от 
различни програми.  В този смисъл проектите, чиято цел е насърчаване на местните 
фирми да се развиват проактивно-иновативно ще бъдат един от основните приоритети 
в общинската стратегия. Като техен резултат се очаква да бъдат създавани 
високотехнологични продукти и услуги с голяма добавена стойност. 

Реализирането на мярката включва изпълнението на следните основни 
дейности:  

• Цел 4: Насърчаване развитието на МСП 
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• Създаване на нови, иновативни МСП приоритетно в следните области: 
инженерно машиностроене, електроника, електротехника, технологии в 
хранително-вкусовата промишленост, информационни технологии 

• Подкрепа за налични МСП с доказан потенциал за растеж 

Мярката се осъществява по инициатива и с непосредствени действия на:  
§ Нестопански организации, подкрепящи бизнеса, търговски камари и браншови 

съюзи 
§ Община Русе 
§ Съществуващи фирми 
§ Русенски университет 
§ Министерство на икономиката  

Срокът за реализация на мярката обхваща целия период 2005-2013 г. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. новосъздадени високотехнологични МСП  
• Годишен оборот  
• Брой заети лица във високотехнологични МСП 

Възможни източници за финансиране: 
• Собствени средства на фирмите 
• Банкови кредити 
• Предприсъединителни и структурни фондове на ЕС 
• Държавни фондове за иновации и технологично обновление 

 
Мярка 5 
Подкрепа на МСП за въвеждане на европейските изисквания и стандарти с цел 
успешно интегриране на единния европейски пазар 
 

Във връзка с интеграцията на България в Европейския съюз и засилващия се 
конкурентен натиск отвън, все по-актуален става въпросът за въвеждане на различни 
стандарти за качество вече и от по-малките фирми, както и по отношение 
изпълнението на законовите изисквания, свързани с хармонизацията на българското 
законодателство с това на Общността. За фирмите от сектори като хранително-
вкусовата промишленост, производството на строителни материали и 
машиностроенето съобразяването с европейските директиви е въпрос на оцеляване 
след 2007 г. и изтичането на договорените гратисни периоди.  

В общия случай достигането на стандартите изисква допълнителни ресурси, с 
които МСП не разполагат. В този смисъл мярката е насочена към предоставяне на 
подкрепа за малки и средни фирми с цел въвеждане на системи за управление на 
качеството и задължителните за работа на единния европейски пазар изисквания, с 
които българското законодателство е вече почти изцяло хармонизирано. 

Реализирането на мярката включва изпълнението на следните основни дейности:  

§ Консултиране за въвеждане на стандарти за качество от типа ISO и подкрепа за 
сертификация 

§ Въвеждане на задължителни стандарти и покриване изискванията на 
европейското законодателство в конкретни браншове - хранително-вкусовата 
промишленост (въвеждане на HACCP), строителството и производството на 
материали за строителството, машиностроенето, електротехниката и др. 

§ Консултации и техническа помощ за закупуване на оборудване, ремонт на 
помещения и други дейности в изпълнение на законовите изисквания 
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Мярката се осъществява по инициатива и с непосредствени действия на:  

§ Нестопански организации, подкрепящи бизнеса, търговски камари и браншови 
съюзи 

§ Фирми 

Срокът за реализацията на мярката обхваща периода до 2009 г. 
Индикатори за реализация на мярката са: 
Бр. фирми, регистрирани по ISO, HACCP и др. 

Възможни източници за финансиране: 
• Собствени средства на фирмите 
• Предприсъединителни и структурни фондове на ЕС 
• Банкови кредити 
• Държавен бюджет 

 
 
Мярка 6 
Създаване и развитие на местни и регионални клъстъри 
 

За подкрепа и стимулиране икономическото развитие на общината е 
необходимо фокусиране на усилията и рационално използване на ресурсите чрез 
прилагане на клъстърния подход в развитието на местната икономика. Моделът на 
клъстърите е доказал предимствата си в световната и европейска икономическа 
практика. Обединяването на фирми от една индустрия, сфера на услуги и/или 
технологично свързани производства е функционалният отговор на новата динамична 
социално-икономическа  среда. Клъстърите са системи, които: 

• са способни да предлагат по-комплексен и по-високо преработен краен продукт 
на база на коопериране и специализация  

• са в състояние да постигат по-конкурентна структура на разходите 
• по-лесно се справят с риска 
• засилват процесите на адаптиране и иновация 

 
Освен по иницитива на самите компании, създаването на клъстъри може да 

бъде (и често такъв е случаят в европейската практика) осъществено и с активното 
участие на държавни институции и/или местната власт.  Целенасоченото развитие на 
местни индустриални клъстъри изисква извършването на предварителен задълбочен 
анализ, проектиране на клъстъра и създаване на подходящи условия и 
инфраструктура, където участието и ангажирането на общината има ключово значение 
за успеха. В този смисъл ръководството на Общината, съвместно с местните бизнес 
структури и в координация с националните и регионални органи може и трябва да 
предприеме активни мерки за пилотно прилагане на този модел на територията на 
общината. 

Реализирането на мярката включва изпълнението на следните основни 
дейности:  

§ проучване възможността за създаване на технологични клъстъри 

§ проучване на опита в България до момента, както и на другите европейски 
държави, координация с инициативите на национално ниво в тази посока 

§ прединвестиционни, включително маркетингови проучвания, разработване на 
инвестиционни проекти за създаване на клъстъри 

§ институционално изграждане на клъстърите – организация, регистрация, 
закупуване на оборудване, обучение на персонал и т.н. 

Мярката се осъществява по инициатива и с непосредствени действия на:  
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§ Нестопански организации, подкрепящи бизнеса, търговски камари и браншови 
съюзи 

§ Фирми 

§ Общината 

Срокът за реализацията на мярката обхваща периода до 2009 г. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. новосъздадени (институционално изградени) клъстърни структури 
• Бр. фирми, обединени в клъстъри 
• Увеличен годишен оборот на фирмите, обединени в клъстъри 

Възможни източници за финансиране: 
• Предприсъединителни и структурни фондове на ЕС 
• Общината (евентуално и с апортно участие) 
• Частни средства на фирмите 

 

 
Реализацията на този приоритет трябва да превърне общината в 

привлекателен център, сигурен за живот и работа. 
Той е основан на концепцията за непрекъснато повишаване на жизнения 

стандарт, създаване на възможности за трудова реализация, осигуряване на равен за 
всички жители на общината достъп до разнообразни и висококачествени здравни, 
социални и образователни услуги.  

Ключов момент на приоритета е сътрудничеството и кооперирането между 
различните социални партньори, насочено към повишаване благосъстоянието на 
жителите на общината.  

Този приоритет отчита необходимостта от модернизиране и доизграждане на 
материалната база на общинските учебни заведения с оглед осигуряване на условия 
за обучение, отговарящи на европейските стандарти. Включени са и набор от мерки, 
целящи усъвършенстване на ситемата за социално подпомагане, като се подобри 
качеството на предлаганите услуги и техния обхват. Предвидено е реновиране за 
здравните заведения. Третото направление на този приоритет обхваща мерки, 
свързани с интегрираното развитие на пазара на труда, насочени към реализацията на 
програми за заетост и преквалификация  на безработни, младежи, инвалиди и бивши 
военни. 

 
 

 
Целта обхваща три мерки, насочени към реновиране и дозиграждане на 

материалната база на училищата, компютъризация на образованието и въвеждане на 
нови интерактивни методи на обучение и разработването и прилагането на програми 
за превантивна дейност в и извън училищната среда. както и прилагане на метода 
“връстници обучават връстници” в младежките центрове. 
 
 

Приоритет 3: Повишаване  качеството на живот и развитие на 
социалната среда 

• Цел 1: Осигуряване на условия за модерно и качествено 
образование за всички. 



 

План за развитие на Община Русе 2005-2013 

183

Мярка 1 
Модернизиране и доизграждане на материалната база на общинските учебни 
заведения 

Предвидените в тази мярка дейности обхващат реконструкция и ремонти на 
училищните бази, доизграждането им и тяхното осъвременяване с оглед 
осигуряването на подходящи условия, обезпечаващи качествен образователен процес. 
Приоритетна ще е рехабилитацията на училищните сгради в лошо състояние и 
доизграждането на физкултурните салони. 

Мярката се изпълнява през целия планов период под ръководството на Община 
Русе. 
Индикатори за реализация на мярката: 
Бр. училища с модернизирана или новоизградена база 
Възможни източници на финасиране са: 

• Средства от държавния бюджет 
• Средства от общинския бюджет 
• Други безвъзмездни източници – СИФ 
 

Мярка 2 
Модернизация на оборудването на общинските учебни заведения  

Компютъризацията на образованието и въвеждането на новите информационни 
технологии са необходимо условие за  високо ниво на образователния процес и 
въвеждане на европейските стандарти за доближаването на обучението до 
практическите умения, необходими на съвремения бизнес, а също и възможност за 
въвеждане на дистанционни форми на обучение  и реализация на концепцията за 
обучение през целия живот. 

Мярката е предвидена и съобразно националната програма за 
компютъризиране на учебните заведения и осигуряване на Интернет достъп на 
учениците. 

Реализира се в партньорство между Община Русе, РИО , МОН и обхваща две 
фази: 2007-2008г. и 2011-2013, тъй като е отчетен темпа на развитие и остаряване на 
хардуерните продукти. 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Брой на компютрите на 100 ученици в училище 
• Брой на интернет местата на 100 ученици 

Възможен източник на финансиране е безвъзмездно оборудване на училищата по 
национална рамкова програма или от други донорски порграми. 
 
 
Мярка 3 
Развитие на здравното образование и превантивната дейност 

Развитието на здравното образование и превантивните програми е пряко 
свързано с придобиването на умения за живот у подрастващите и ограничаване на 
рисковото сексуално поведение и намаляване на престъпленията, извършвани от 
малолетни и непълнолетни. Тази мярка обхваща проекти за здравно образование, 
превенция на ХИВ и СПИН, превантивни дейности с оглед ограничаване употребата на 
наркотични вещества, както и проекти, свързани с развитието на практически умения 
за социализация и активна реализация в гражданското общество. Те са предвидени за 
изпълнение както в, така и  извън училищна среда. 

Мярката е перманентна и се изпълнява в парньорство между НПО, Община 
Русе, РИО на МОН, училищните настоятелства и Общински младежки дом. 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. разкрити СИП в училища 
• Бр.обучени ученици 
• Бр.обучени преподаватели 
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• Бр.реализирани проекти 
Възможното финансиране е от грантови схеми по европейски и други програми. 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 4 
Програми за заетост и преквалификация  на безработни, младежи, инвалиди и 
бивши военни  

Мярката цели намаляване нивото на безработица като цяло, като се увеличи 
пригодността за заетост и се стимулира предприемачеството. Акцентът на мярката са 
дългосрочно безработните, групи в неравностойно положение -младежи, лица с 
увреждания и бивши военни на пазара на труда. 

Мярката се базира на разбирането, че липсата на заетост се дължи до голяма 
степен на структурните реформи, които не са изцяло компенсирани със разкриване на 
работни места. В поредицата причини изпъква и липсата на квалификация, която да 
отговаря на съвременните бързо променящи се изисквания на пазара на труда. 
Според национално изследване общият брой на хора в неравностойно положение на 
пазара на труда надвишава 40% от безработните. 

Мярката произтича и от концепцията, че равнопоставеност на пазара на труда е 
необходима, но в сегашната ситуация тя може да бъде постигната единствено чрез 
прилагане на временни насърчителни мерки за групата в неравнопоставено положение 
на пазара на труда – т.е. дейности за изравняване на достъпа до заетост. 

Мярката предвижда да се предприемат действия за повишаване 
конкурентоспособността на описаните групи, като се осигури пригодност за заетост 
чрез професионална ориентация и мотивация, професионално обучение, помощ и 
консултации за заетост и т.н. 

Реализирането на мярката включва изпълнението на следните основни 
дейности:  

• Инициативи за преквалификация 
• Инициативи за предоставяне на услуги, водещи до заетост – информация и 

консултация, подготовка и помощ за търсене на работа, посредничество 
• Стажантски програми 
• Инициативи за стимулиране на предприемачи, които наемат хора от 

целевата група на мярката 
• Инициативи за стартиране на собствен бизнес 
• Инициативи за мотивация и повишаване  общото ниво на грамотност 

 
Мярката се осъществява по инициатива и с непосредствени действия на:  

• Дирекция “Регионална служба по заетостта”  
• Дирекции “Бюро по труда” 
• Министерство на труда и социалната политика 
• Нестопански организации 
• Центрове за професионално обучение 
• Фирмите 
• Община Русе 

 
Срокът за реализацията на мярката обхваща периода до 2013 година.  
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. реализирани програми и стойност 

• Цел 2 :Интегрирано развитие на пазара на труда 
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• Бр. преквалифицирани 
• % намаляване на безработицата по групи, по възраст и по сектори 

 
Възможни източници за финансиране: 

• Държавен бюджет 
• Предприсъединителни програми и структурни фондове на ЕС 
• Средства на фирмите 
• Съфинансиране от общински бюджет 
• Бр. новоразкрити работни места за тези социални групи 

 

 
Мярка 5 
Усъвършенстване и развитие на социалното подпомагане 

Мярката цели подобряване качеството на предлаганите социални услуги и 
разширяване на обхвата им  за лицата, нуждаещи се от социални услуги – лица с 
увреждания, самотни възрастни и безработни, както и разширяване на 
съществуващата материална база - създаване на четири дневни центрове за 
възрастни хора, построяване на дом за самотни възрастни хора, приют за бездомни и 
изоставени и разкриване на дневни, рехабилитационни, консултативни центрове за 
социални услуги. Тук са включени проекти като рехабилитацията на домовете 
“Възраждане”, “Приста” и “Милосърдие” и изграждането на център за деца с физически 
увреждания в с.Тетово. 
Мярката се осъществява за перида 2005 – 2013г. в партньорство между Община Русе 
и НПО 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. и вид на предоставяните социални услуги 
• Бр. изградени специализирани центрове и бр. регистрирани в тях 
• Бр. жители, получили социална услуга 

Възможните източници за финансиране са:  
• Републикански бюджет 
• Съфинансиране от общински бюджет 
• Грантови схеми по европейски програми и други безвъзмездни финансирания  

 
Мярка 6 
Усъвършенстване и развитие на здравеопазването 

Мярката се реализира чрез проекти за саниране, реконструкция и модернизация 
на базата на здравните заведения  и детските ясли и включва дейности като : 

• ремонти на диспансерите, ДКЦ 1 и 2, МЦ 1 и яслите на територията на града и 
селата 

• построяване на ново фтизиатрично отделение в “Областен диспансер за 
пневмофтизиатрични заболявания със стационар” и изграждане на топла 
връзка между поликлиниката и стационара на диспансера 

• осъвременяване и оборудване с апаратура и  софтуерни продукти 
Мярката се осъществява през периода 2005-2013 по инициатива на Община 

Русе в партньорство с здравните заведения, НПО и МЗ 
 
Индикатори за реализация на мярката: 

• Бр.реновирани и модернизирани здравни заведения 
• Степен на техническа осигуреност в % 

• Цел 3: Подобряване на здравните услуги и развитие на 
социалното подпомагане 
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• Обем на инвестираните средства 
• Бр. и вид предоставяни здравни услуги 

Възможни източници на финасиране са: 
• Безвъзмездни средства от донорски програми и фондове 
• Частни средства 
• Съфинансиране от общински бюджет 

 
 
 

 
Туризмът е система от дейности, насочени към обслужване на преминаващия 

през територията на дадена община пътникопоток. Той се характеризира най-добре 
със степента, в която дадено място е дестинация за посещаващите го, т.е. 
представлява цел на посещението им. Заинтересованите страни и основните фактори, 
които определят развитието на туризма  в общината са:  

• Представителите на туристическия бизнес - туроператори, хотелиери, 
ресторантьори, търговци на сувенири, превозвачески фирми и др. 

• Всички институции и организации, чиято дейност създава и обслужва атракции 
и масови прояви - фестивали, концерти, спектакли, спортни събития, 
изложения, експозиции и т.н. 

• Местните власти, които стопанисват и управляват инфраструктура за туризъм – 
зони за отдих и развлечения, пътна и улична мрежа и други транспортни 
съоръжения, обществени сгради, спортни обекти и др. 

Туризмът е една от областите, от чието ефективно използване Община Русе е 
пряко заинтересована и чието развитие  в огромна степен се определя от общинската 
политика. Понастоящем липсва добра материална база за провеждане на мащабни 
мероприятия в сферата на културата , които биха били част от цялостен културно-
туристически продукт, а наличните зали и съоръжения са остарели и непригодни за 
такива цели. Съществува изразена необходимост от реконструкция и изграждане на 
нови специализирани съоръжения, които да отговарят на изискванията за 
организиране и провеждане на масови прояви. Не се организират и провеждат 
значими от туристическа гледна точка спортни състезания и мероприятия най-вече 
поради непригодността на съществуващите спортно-технически съоръжения. От 
особено важно значение за развититето на туризъм, свързан със спортни прояви, е 
доизграждането на Спортен комплекс Русе.  

Конференции и семинари в Русе се провеждат  основно в рамките на  
съществуващата хотелска база. В резултат на проучване бе установено, че в града 
няма хотел с капацитет  за организиране на такива прояви, който да  надвишава 200 
човека.Завършването на ремонта на Доходното здание ще даде възможност град Русе 
да бъде домакин на по-големи конгреси, конференции и семинари, и по този начин ще 
стимулира развитието на конферентния туризъм в общината.   

 

 

Приоритет 4: Развитие на културата, спорта и туризма в 
Община Русе като източници на икономически и социални ползи 
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Мярка 1 
Довършване на необходимата материална база за развитие на конферентен и 
круизен туризъм  

Мярката цели изграждането на базовата инфраструктура за осигуряване на 
капацитет за развитие на конферентен и круизен туризъм. Тук са включени набор от 
мащабни проекти като изграждането на посетителски центрове  на кея и в с. 
Басарбово, облагородяването на бреговата ивица,  завършването ремонта на 
Доходното здание, изграждането на фестивален комплекс “Мартенски музикалнни 
дни”, на бизнес център, реконструкция на Природонаучния музей и развитие на 
потенциала на местността Левента. 

Мярката се осъществява съвместно от Община Русе, Областна управа и частни 
инвеститори през периода 2007 -2009г. 
 
 
Индикатори за реализация на мярката: 

• Бр.новооткрити обекти и капацитет 
• Обем на инвестиции за изграждане на материална база за развитие на 

конферентен и круизен туризъм 
• Бр.организирани конференции,фестивали, изложения и др. 
• Кв.м. предоставена площ в туристическите обекти 
• Степен на удовлетвореност на посетителите 

Възможните източници на финансиране са:  
• Държавен бюджет 
• Общински бюджет 
• Структурни фондове 
• Частни инвестиции 

 

 
 
Мярка 2 
Изграждане, промоция и маркетинг на интегриран културен и туристически 
продукт 
 

Мярката е насочена към система от действия, свързани с активното 
маркетиране на  културния продукт, информационното и рекламно обезпечаване на 
сектора, създаване на условия за активно развитие на потребителите и публиката, 
реално  взаимодействие с общността, широк достъп до културния продукт и реално 
повишаване на общественото доверие и интерес  към  културните организации и 
дейности, функциониращи на територията на град Русе. 
 
 
 

• Цел 1: Ефективно използване на всички дадености на 
Община Русе за развитие на конферентен и круизен 
туризъм 

• Цел 2: Опазване на културното и историческо 
наследство и интегриране на местния културен продукт 
в туристическата дейност 
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Индикатори за реализация на мярката са: 
• Наличие на съвременна информационна база данни в областта на културата 
• Брой на реализираните маркетингови проучвания;  
• Брой на издадените електронни бюлетини в он-лайн режим;    
• Брой на реализираните специализирани програми за работа с детската и 

младежка аудитория;  
• Брой на реализираните проекти за  експорт на русенски  културен продукт в 

страната и чужбина;    
• Наличие на рекламен CD ROM ;     
• Брой на специализираните научни издания;  
• Брой на издадените рекламно-информационни материали – брошури, каталози 

и пр.  
• Брой на реализираните туристически изложения 
• Бр. нови маркетингови инициативи и разработени схеми за промоция на 

интегриран туристически продукт 
• Бр. промоцирани туристически маршрути и съпътстващи културни продукти и 

услуги от туристическия център 
• Бр. реализирани инициативи  като част от интегрирания продукт  
• Бр. реализирани туристически програми 
• % увеличение на туристопотока вследствие на маркетинговите и 

промоционални програми 
• Увеличение на средния престой на туристи в града 

Мярката се осъществява от Община Русе в партньорство с Областна управа и 
НПО през целия планов период 
Възможни източници на финансиране: 

• Общински бюджет 
• Европейски програми 
• Частни средства 

 
 
Мярка 3 
Ефективно управление и развитие на ресурсите в сферата на културата 
 

Настоящият план се основава на разбирането за  културата като комплексен 
социален феномен, неделима част от развитието на общността, важна и съществена 
характеристика на качеството на живот. Съгласно дефиницията, приета от държавите 
членки на Европейския съюз, културата включва всички “стоки” и услуги в областите 
културно наследство, изпълнителски изкуства, библиотеки и книгоиздаване.  В 
последните години има определен консенсус и по въпроса за съществуването  на 
редица дейности, които са на границата между традиционните изкуства и новите 
форми на творческа активност – т.н. културни или “творчески” индустрии,  които 
включват основно филмовото производство, аудио-визуалната сфера, издателската 
дейност и мултимедията, рекламата и дизайна. Развитието на съвременната среда 
налага ново поведение и ново осмисляне на визията за културата  в нейната цялост 
като традиция и съвременна практика.                                                                                                                                                          

Ето защо при разработването на настоящия документ, както и при 
формулирането на конкретните цели и мерки за развитието на културния процес се 
приемат за водещи такива  принципи в развитието на съвременното общество като  
конкурентност и многообразие, партньорство и диалогичност, ефективност и  

• Цел 3: Осигуряване на по-добро качество на културната 
среда 
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устойчивост, децентрализация и равнопоставеност  на достъпа до обществените 
ресурси.  

Мярката е насочена към серия от действия, влияещи пряко върху развитието и 
ревитализирането на културната среда, включваща всички заинтересовани и 
участващи в  процеса страни от публичния и граждански сектор.                                                                                                               

Формулирането на подобна мярка произтича основно от необходимостта да бъдат 
поставени на фокус и решавани методично и последователно такива ключови за 
съвременната култура въпроси като проблема с финансирането на културата, 
автономното управление  на културните дейности, повишаване административния и 
управленски капацитет на културните организации, активното използване  на т.н. 
пазарни инструменти за пълноценно развитие на културния процес, отвореност и 
активно маркетингово поведение на сектора,  плурализирането на културния процес и 
стимулиране на културното многообразие, създаване на условия за развитие  на 
културния туризъм и културното предприемачество  като инструмент за реално 
стимулиране на пазара на заетостта, широк формат на публично-частното 
партньорство, изграждане на широки партньорски мрежи и повишаване авторитета на 
град Русе като значим международен културен център.  

 
Прилагането на мярката предвижда поредица от конкретни действия, 

типологизирани както следва: 
• устойчивост и динамика в развитието на традиционните културни институти 

и превръщането им в съвременни общокултурни центрове; 
• децентрализация, оптимизиране на инфраструктурата и създаване на 

устойчиви модели за автономно управление на културните дейности; 
• повишаване равнището на технологична обезпеченост на сектора; 
• оптимизиране на системата за квалификация на човешкия ресурс; 
• многообразие на културния живот чрез развитие на местните, регионални и 

международни проекти; 
• политики на взаимодействие  с частния и неправителствен сектор; 
• социализация на културно-историческите сгради и градски  пространства; 
• оптимизиране на системата за управление на финансовите ресурси; 

 
Индикатори за реализация на мярката: 

• Наличие на повишен брой автономни дейности и структури в сферата на 
културата;  

• Брой реализирани обучителни курсове и семинари на работещите в сектора; 
• Брой реализирани местни културни проекти и реален ръст на социалната и 

икономическа ефективност на културния продукт; 
• Повишен капацитет на библиотечното информационно обслужване;  
• Брой на функциониращите музеи и експозиции; 
• Брой на реализираните археологически и научни изследвания; проучвания на 

нематериалното културно наследство; 
• Брой  на адаптираните за култура градски пространства, зали,  терени и 

културно-исторически обекти;  
• Брой реализирани културни проекти като част от туристическото предлагане;  
• Брой реализирани международни проекти и инициативи; 
• Брой на реализираните партньорства по международни и национални програми;  
• Брой на партньорските проекти на Общината с гражданския и частния сектор;   
• Наличие на изградена материална база  на културата; 
• Наличие и брой на изградените публични и други алтернативни фондове за 

финансиране на културата; 
• Наличие на съвременно технологично оборудване на сектора; 
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• Повишено потребителско търсене на културния продукт; 
 

Мярката се реализира  от културните институти на територията на Община Русе 
в парньорство с Общината и НПО. 
 
Възможни източници на финансиране са: 

• Държавен бюджет 
• Общински бюджет 
• Държавни търговски дружества 
• Частни търговски дружества 
• Безвъзмездни финансирания по програми на ЕС и други донорски програми 

 

 
 

Мярка 4 
Изграждане на спортен комплекс, градски парк с кейова стена и яхтено 
пристанище 
 

Мярката е насочена към изграждането, рехабилитацията и модернизирането на 
физическата среда и материалната база за спорт и отдих, с акцент върху пъл-
ноценното реализиране на рекреационния потенциал на общината и и на река Дунав. 
Мярката се реализира както на територията на общинския център, така и в 
извънселищни територии и засяга съществуващи и проектни обекти, както следва: 

• доизграждане на кейовата стена и благоустрояване на терен за организиране 
на Русенската Търла и за развлекателни и увеселителни дейности; 

• изграждане на спортна зала на петното на бул. “Цар Освободител”; 
• изграждане на “Аквапарк Русе”; 
• реновиране и инфраструктурно доизграждане на к-с “Приста”; 

Мярката се реализира под ръководството и с непосредственото участие на общината, 
както и на : 

• Областна администрация 
• Държавни ведомства  
• ИА “ИПП на р. Дунав”; 
• ДДС „Дунав”; 
• НПО, собственици на земя, потенциални инвеститори. 

Реализацията на мярката обхваща периода 2007-2009 г. и продължава след това. 

Възможни източници на финансиране: 
• Общински бюджет 
• Държавен бюджет  
• Фондове на ЕС 
• Частни инвеститори 

Индикатори за реализацията на мярката са: 
• Обем на инвестиции 
• Степен на завършеност на обектите 
• Капацитет на обектите 
• Бр. новооткрити работни места 
• Бр. посетители и ползватели 

• Цел 4: Осигуряване на качествени условия за спорт и 
отдих за жителите и гостите на общината 
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Мярка 5:  
Реконструкция и модернизация на съществуващата и изграждане на нова 
спортна база 

Състоянието на спортната база в Община Русе не отговаря на съвременните 
изисквания за висока функционалност и максимална сигурност при експлоатацията. 
Съществуващата в момента спортна база е крайно недостатъчна за провеждане на 
качествен тренировъчен процес и е прекомерно натоварена. 
  Тази мярка включва набор от проекти, предвиждащи реконструкцията и 
модернизацията на : 

• Градски стадион 
• Спортен комплекс “Ялта” 
• Спортен комплекс “Дунав” 
• Спортен комплекс “Локомотив” 
• Спортна база при езерото “Липник” 

 
Мярката се осъществява в партньорство между спортните клубове , частни 
инвеститори и Община Русе през периода 2007-2013г. 
Индикатори за реализация на мярката са : 

• Брой реновирани спортни комплекси 
• Обем на привлечените инвестиции 
• Бр. организирани спортни прояви в реновираните комплекси 

Възможните източници на финансиране са: 
• Частни инвестиции  
• Съфинансиране от общински бюджет 

 
 
Мярка 6: Утвърждаване и издигане позициите на русенския спорт на 
международно и национално равнище 

Големите възможности на Русе като център на спортни събития са свързани с 
изграждането на модерен многофункционален спортен комплекс. Построяването на 
такъв комплекс би осигурило възможност за кандидатстване за провеждането на 
редица международни спортни прояви като световно отборно първенство по 
бадминтон и европейско първенство по художествена гимнастика.  
 В последните години Община Русе е организатор или съорганизатор на много 
спортни прояви – международен турнир по спортна борба “Ст. Караджа”, мемориален 
турнир по волейбол “Ст. Панчев”, шахматен турнир  Купа “ Пристис”, международен 
турнир по бадминтон “Русенско лято”, международна регата “ТИД”, традиционен крос 
“Баба Тонка”, турнир по спортни танци, турнири по стрийтбол и други. Мярката е 
насочена както към стимулиране на високото спортно майсторство, така и към 
реализацията на програмата “Спорт за всички”.Тя  се осъществява от спортни клубове 
в партньорство с Община Русе и частни организации през периода 2007-2013г. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 
• Бр. участия в международни и национални спортни прояви 
• Бр. организирани  спортни прояви с национален и международен характер. 
• Възможностите за финансиране на такива дейности са от частни инвестиции. 
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Приоритетът е насочен към увеличаване на местния капацитет за въздействие 

и управление развитието на Общината, както и към подпомагане структурирането и 
успешното функциониране на местни партньорства. Той е формулиран като 
хоризонтален, тъй като ефектитe от неговото изпълнение ще рефлектират върху 
цялостната общинска политика. 

Реализирането на този приоритет се насочва към дейности, свързани с 
повишаване квалификацията и капацитета на хората, работещи в общинската 
администрация. Тези действия гарантират успешното усвояване на наличните 
европейски, национални и местни фондове, включително и чрез изграждането на 
публично–частни партньорства в различни сфери на обществения живот. 

Дейностите се базират на доброто взаимодействие и координация на усилията 
на всички местни институции за гарантиране развитието на Община Русе.  

 
 

Мярка 1 
Модернизиране на административното обслужване 

Мярката е насочена към модернизация и усъвършенстване на 
административното обслужване чрез въвеждане на нови технологии и програмни 
продукти, които да оптимизират работния процес, да подсигурят необходимите 
условия за бързо навременно и качествено обслужване на гражданите. 

Мярката се реализира от Община Русе през периода 2006 -2013г. със средства 
от общински бюджет. 
 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Степен на техническа осигуреност (бр.компютри) 
• Бр. и вид на предоставени административни услуги 
• Бр. заети в административното обслужване 
• Бр. и вид  нововъведени системи за административно обслужване 

 

 
Мярка 2 
Изграждане и поддържане на партньорства с НПО за извършване на социално 
значими дейности 
 

Мярката е насочена към постигане на добри партньорски отношения чрез 
осъществяване на дейности и проекти, които имат интегриран характер. Тя цели да 
допринесе за осъществяване на активно  партньорство между общината и НПО за 
решаване на социално значими проблеми и за осъществяване на съвместни проекти, 
които водят до устойчиви резултати и повишаване качеството на живота на местните 
общности. Обединяването на усилията на общината с третия сектор ще спомогне за 

Приоритет 5 :Повишаване на институционалния капацитет за 
управление и развитие на Община Русе 

• Цел 1: Повишаване качеството на услугите, 
предоставяни от общинската администрация 

• Цел 2: Изграждане на местни партньорства с 
неправителствения сектор за ефективно усвояване на 
европейски и други фондове 
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привличане на средства  от програми и фондове, по които общината не би могла да 
реализира проекти сама. 

Реализацията на мярката обхваща целия период 2005-2013 г. и продължава 
след това. 
Индикатори за реализацията на мярката са: 

• Бр. осъществени партньорства 
• Бр. разработени съвместни проекти 

 
Възможни източници на финансиране: 

• Предприсъединителни и структурни фондове 
• Национални финансови източници – държавен бюджет, специализирани 

държавни фондове 
• Собствени средства на общините 
• Частно финансиране чрез привлечени инвестиции 

 

 
Мярка 3 
Обучения и повишаване квалификацията на общинската администрация 

Повишаването на квалификацията на служителите в общинската 
администрация е условие за предоставяне на качествени услуги на гражданите и за 
създаване на административен капацитет за работа в условията на ЕС. 

Мярката предвижда изготвянето на вътрешна програма за повишаване на 
квалификацията на служители, поощряваща участията в специализирани курсове, 
семинари, тренинги и обучения, ефективно използване на формите на дистанционно и 
каскадно обучение. 
Мярката се осъществява от Община Русе през периода 2006-2013 с финансиране от 
общински бюджет и средства по програми на ЕС и други организации за повишаване 
на административния капацитет. 
Индикатори за реализация на мярката са: 

• Бр. организирани или посетени специализирани курсове, семинари или обмени 
от служители на общината 

• Бр. обучени служители 
 

 

 
Този приоритет за развитието на Община Русе е хармонизиран с един от 

важните приоритети на Националната стратегия за регионално развитие на Република 
България за периода 2005-2015 година. Той се основава на разбирането, че 
граничните райони, повече от всички останали, имат реални основания да се чувстват 
като част от европейското пространство. Граничният регион, какъвто е Русенска 

Приоритет 6: Развитие на международното и трансграничното 
сътрудничество 

• Цел 1: Насърчаване на трансграничните инициативи 
• Цел 2: Установяване и поддържане на международни 
партньорства 

• Цел 3: Усъвършенстване капацитета  на общинската 
администрация за работа в ЕС 
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община, има и повече шансове да бъде реален участник в реализацията на 
еврорегионалното сътрудничество. 
  Трансграничното сътрудничество е ключов ресурс за развитие на Община Русе.  

Приоритетът разглежда трансграничното сътрудничество като среда, която 
благоприятства развитието на инфраструктурата, телекомуникациите, културата и 
медиите, образованието и квалификацията, заетостта и др.  

Международното сътрудничество на общината и особено трансграничното 
партньорство ще подкрепи усилията на местната власт, местния бизнес и други местни 
институции да създават проекти от европейско значение, да изграждат мрежи за 
икономически, социален и културен обмен между България и другите страни.  

Приоритетът разглежда международното сътрудничество като естествен начин 
за пренос на добри практики и като ефективен инструмент, подпомагащ интеграцията 
на региона. 
Мярка 1 
Осъществяване на технически побратимявания и други партньорски мрежи 
Индикатори: 

• Бр. осъществени побратимявания 
• Бр. осъществени международни партньорства 
• Бр. разработени международни проекти 

Мярката се осъществява в партньорство между Община Русе, чуждестранни 
НПО и общини и се финансира чрез безвъзмездни средства от програми на ЕС и други 
донорски  организации и съфинансиране от Община Русе. 

 

 
 

 
 
Безопасността от престъпни посегателства и повишаването на сигурността в 

общината неотменно са важен фактор както за привличане на чуждестранни 
инвеститори, така и за осигуряване на комфортно и спокойно съществуване на 
жителите в условията на обществен ред и сигурност. Този приоритет обхваща три 
основни мерки, целящи подобряване на материално-техническото осигуряване на 
системите за обществен ред и сигурност, изграждане на необходимата 
инфраструктура на крайградските зони и населените места от общината и развитието 
на превантивни програми, насочени най-вече към подрастващите. 

Приоритетът се осъществява от Община Русе в партньорство с РДВР- 
Русе и НПО, като възможните източници на финансиране са от общински и 
държавен бюджет и донорски програми. 
 
Мярка 1 
Материално-техническо осигуряване на системите за обществен ред и сигурност 
и работа в кризисни ситуации в Община Русе 
Мярката обхваща дейности като: 

• Изграждане и оборудване с видеокамери, свързочни средства и състав за 24-
часова работа; 3 бр. КПП на входно-изходните пътища в гр. Русе по 
направленията: София, Варна и Силистра ; 

Приоритет 7: Повишаване сигурността в Община Русе и 
гарантиране безопасността от престъпни посегателства срещу 
личността и собствеността в съответствие с нормите на ЕС 

Цел 1: Създаване на условия за повишаване  на 
обществения ред и сигурност в Община Русе 
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• Изграждане на система за оповестяване на населението при кризи, бедствия и 
аварии; 

• Осигуряване и монтиране на камери за видео-наблюдения на главните 
кръстовища в гр. Русе, основните подходи към останалите населени места в 
общината, пристаните за чуждестранните туристически кораби по р. Дунав, 
авто- и ЖП гарите ; 

• Доставка на уреди за контрол на шум и газове от МПС, с цел осигуряване 
контрола за опазване на околната среда; 

• Материално-техническо обезпечаване на Звеното за действие при кризи и 
аварийни ситуации (автомобилна и инженерна техника, отводняващи помпи, 
автокран, „автовишка” и др.) 

•  Изграждане на авариен склад за язовир. 
 
Мярка 2 
Изграждане и подобряване на инфраструктурата във връзка с осигуряване на 
обществения ред и безопасността на крайградските зони и населените места от 
Община Русе 
Тази мярка е насочена към следните специфични дейности: 

• Изграждане на подходяща инфраструктура и ограждения на гробищните 
паркове в общината; 

• Осигуряване на нормална проходимост за автомобилите на органите на 
обществения ред по пътищата на вилните и крайградските зони, с оглед 
контрол ; 

• Материално-техническо обезпечаване, закупуване на автомобили с висока 
проходимост и средства за комуникация за охрана на вилните зони; 

• Осигуряване на подходяща инфраструктура в обособената плажна ивица на р. 
Дунав, във връзка със спазване нормативите за безопасно къпане; 

 
Мярка 3  
Повишаване на ангажираността на младежта към проблемите на обществения 
ред и сигурност чрез превантивни програми 

През периода 2000–2004г. се наблюдава увеличаване на противообществените 
прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни. Процентът на 
престъпления, извършени от деца, е близо 17.5 % от всички регистирани за 2002 г. 
престъпни деяния. 42 % от всички улични грабежи в Русе са извършени от 
напълнолетни, двама от всички разследвани за изнасилване са под 18 год. 

В Русе съществува контингент от бездомни  деца, които са обект на грижи от 
страна на Местната комисия за борба с протиовобществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, полицията, инспекторите Детска педагогическа стая, “Каритас”, Приюта 
за безпризорни деца на БЧК и др. Броят на регистрираните като проституиращи деца е 
13, всички момичета на възраст от 14 до 17 години. Рязко се увеличава и броят на 
децата, употребяващи алкохол и наркотици. 

Описаната ситуация неотменно налага развиването на превантивни програми 
за работа както с рисковите групи  младежи, така и с подрастващите като цяло. 
Подобни програми следва да бъдат реализирани съвместно с участието на Общината, 
РДВР, Общински младежки дом, училищните настоятелства,  Местната комисия за 
борба с протиовобществените прояви на малолетни и непълнолетни и НПО. 
 Мярката трябва да е с постоянен характер, като се търси финансиране по 
международни програми за превенция и съфинансиране от общински бюджет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ, ЦЕЛИТЕ И МЕРКИТЕ 

 
 

ПРАВНА РАМКА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ 
 

Правната рамка на Плана за развитие на Община Русе 2005 – 2013г. се 
основава на Конституцията на Република България, както и на следните нормативни 
актове: 
 

Закон за регионалното развитие – основен нормативен акт в областта на 
регионалното развитие, който урежда обществените отношения, свързани с 
планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното 
подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие. 
 

Закон за местното самоуправление и местната администрация – урежда 
обществените отношения, свързани с осъществяването на местното самоуправление 
и местната администрация. В тази насока законът регламентира правомощията и 
взаимоотношенията между компетентните органи при провеждане на политиката по 
регионално развитие.  

 
Закон за администрацията – урежда правомощията на органите на 

изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната 
администрация.  
 

Закон за административно-териториалното устройство на Република 
България –  урежда административно-териториалното устройство на Републиката и в 
тази насока регламентира взаимоотношенията между централната изпълнителна 
власт и органите на местното самоуправление при реализиране на политиката за 
развитие на територията. 

 
 
РОЛЯ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ 
 

Мерки за осигуряване на публичност и прозрачност. Процедури на 
партньорство. 

  
Инициативата на община Русе е водеща по отношение на организацията и 

реализацията на предвидените в плана приоритети, цели и мерки. От добрата 
вътрешна координация, взаимодействието с останалите публични администрации и 
идентифицирането и привличането на всички заинтересовани страни зависи постигане 
на главната цел на този план. 

В процеса на реализация на този план следва да се включат както 
представителите на местната власт, така и водещи бизнес и неправителствени 
организации, в това число и такива, които не са ситуирани на територията на 
общината, но могат да имат съществена роля при осъществяването на надобщински 
или трансгранични проекти. От особено важно значение е изграждането на публично-
частни партньорства, както и развиването на партньорски мрежи на регионално и 
международно ниво. 

Гражданският сектор /социалните партньори, неправителствени организации, 
научни среди и бизнес сдружения/ е също субект на политиката за регионално 
развитие. В последните години нараства неговата активност и значение, а очакванията 
са бъдещият период 2005 – 2013 г. да му отреди още по-ключова роля  в прилагането 
на структурната политика на ЕС. Трябва да се отбележи, че община Русе има добра 
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практика в установяването и поддържането на партньорства с неправителствени 
организации и реализацията на съвместни проекти. 

Реалното участие на тези организации в реализацията на плана за развитие е 
задължително условие защото: 

• Партньорите разполагат с експертен и капиталов ресурс, знания и 
практически умения в специфични сфери, които ще допринесат за 
местното развитие; 

• Въвличането на партньорите в осъществяването на плана гарантира не 
само неговата социална значимост и обществена подкрепа, но и 
ефективното използване на ресурсите на общината; 

Участието на обществеността, нейната информираност отностно предвидените 
приоритети, мерки и цели и начина, по който се реализират е условие за публичността 
и прозрачността на плана. По тази причина планът трябва да бъде публично 
представен и дискутиран, да е отворен за предложения, а неговото изпълнение да 
бъде регулярно оповестявано. 

Съвременните информационни технологии дават възможност за обратна връзка 
с гражданството  и за по лесното намиране и приобщаване на партньорски 
организации. Пълният текст на плана ще бъде публикуван и на Интернет страницата 
на Община Русе с възможност за изпращане на мнения и предложения. 

След приемането на ОПР от Общински съвет. Кметът определя състав на 
работна група за наблюдение на плана, като резултатите от мониторинга за плановия 
период също ще бъдат публично оповестявани и обсъждани. Междинната и 
последващата оценки на ОПР се разглеждат от Общински съвет. 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 
 

Добрата организация и координация на дейностите за изпълнение на ОПР изисква:  
• Разпределение на отговорностите на всички заинтересовани страни; 
• Конкретни срокове за изпълнение; 
• Висока степен на информираност относно целите и средствата за тяхното 

постигане; 
• Координация между партниращите си организации. 

  
 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОПР 
 
Финансовото осигуряване на ОПР е в рамките на Националната оперативна 

програма за регионално развитие. Възможните източници най общо могат да бъдат 
разпледелени на следните два типа: 
• Вътрешни източници: държавно финансиране основно чрез Републиканския 

бюджет при изпълнение на национални програми, проекти, целеви субсидии и пр.; 
Общински бюджети т.е. собствено местното финансиране или съфинасиране при 
проектирането и изпалнението на изнициативи; Привлечане на частни финансови 
ресурси  от местния бизнес или използване на  банкови заеми; 

• Външни източници– от международни финансови институции, програми и проекти 
на ЕС и други външни донори 

 
В този смисъл финансовите инструменти на ЕС, които могат да бъдат използвани през 
плановия период са следните: 
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Предприсъединителни финансови инструменти 

Европейските програми, в които участва България са предприсъединителни 
инструменти и Общностни програми. 

Финансовото съдействие на Европейския съюз за подготовката на България за 
пълноправно членство се осъществява чрез три предприсъединителни 
инструмента: Фар, ИСПА и САПАРД. Средствата, предоставяни по тях, са 
безвъзмездни. Целта на тези фондове е финансовото подпомагане развитието на 
транспорт, околна среда, земеделие, институционално укрепване, подкрепа на 
икономическото и социално сближаване, и изграждане на административен капацитет.  

Общностните програми са програми, които функционират в рамките на ЕС. В 
тях участват държавите членки. Тези програми се отварят за участие на страните 
кандидатки. Отварянето на една Общностна програма означава, че Европейският съюз 
дава достъп до нея, а страната кандидатка решава конкретно в кои от отворените 
общностни програми да участва. Общностните програми се осъществяват в различни 
сфери: образование, наука, култура, администрация и т.н. Философията им се 
основава на три основни средства:  

• създаване на международни мрежи от организации,  

• стимулиране на движението на специалисти, 

• разработване на съвместни международни проекти.  
Активното включване на България в европейските програми е важна 

предпоставка за подготовката на страната за пълноправно членство в ЕС. Участието в 
програмите изисква капацитет както от администрацията, така и от всички други 
институции и организации, които предлагат и управляват проекти. Програмите на 
Европейския съюз се използват активно както за подпомагане на подготовката на 
страните кандидатки за членство, така и за обмяна на опит и идеи, за осъществяване 
на съвместни проекти, за поощряване на взаимното разбиране и доверие, за 
стимулиране на международното сътрудничество и повишаване на 
конкурентоспособността на европейската икономика. 

 Програма Фар (PHARE) 

Програма Фар е създадена на 18 декември 1989 г. с регламент на Съвета на 
министрите на Европейската общност.  България се включва в програмата през 1990г. 
Програмата ФАР е един от трите предприсъединителни инструмента, финансирани от 
ЕС, за подпомагане подготовката на страните кандидатки от Централна и Източна 
Европа за членство в Съюза. 

След Европейския съвет в Копенхаген през декември 1993 г. подкрепата по ФАР беше 
ориентирана изцяло към предприсъединителните приоритети на страните от 
Централна и Източна Европа.  

Основните цели на ФАР са: 

• Засилване на публичната администрация, така че тя да може да 
функционира ефективно в рамките на ЕС;  

• Подкрепа за хармонизиране на законодателството на страните 
кандидатки с европейската система от правила ( acquis communautaire), 
така че да се намали нуждата от преходни периоди след 
присъединяването;  

• Подкрепа на икономическото и социално сближаване.  
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Около 30% от средствата по ФАР се предоставят за Институционално изграждане. 
Институционалното изграждане се определя като процес, който да позволи на 
страните кандидатки да развият структури, стратегии, човешки и управленски ресурси 
за засилване на икономическия, социален, законодателен и административен 
капацитет. Помощта се предоставя специално, за да помогне на страните кандидатки в 
прилагането на acquis communautaire и да ги подготви за участие в политиките на ЕС и 
за изпълнение на политическите критерии за членство от Копенхаген. Средствата по 
тази линия на ФАР се усвояват предимно чрез инструмента Туининг.  

ФАР Трансгранично сътрудничество е създадена през 1994 г. за да подпомогне 
развитието на граничните региони на страните кандидатки и да ги интгерира по-тясно в 
ЕС. Една от дългосрочните цели на ФАР ТГС е да ускори икономическото сближаване 
на страните кандидатки с ЕС по балансиран начин, който предотвратява възникването 
на периферни икономически зони и да подготви страните кандидатки за участие в 
програмата INTERREG на ЕС.  

От 2000 до 2003 г. средствата по ФАР ТГС възлизаха на €163 милиона годишно, което 
представлява около 10% от общия бюджет на ФАР. През 2003 г. беше създадена 
инициативата “Външни граници” на стойност €33 милиона, насочена към подкрепа на 
инвестициите за укрепване на външните граници на ЕС след разширяването и 
подготовка на страните кандидатки за участие в програмите INTERREG и тези по 
линия на новата Европейска политика на добросъседство.  

 

Програма ИСПА (2000 - 2006 г.) (ISPA) 

Програмата ИСПА  оказва съдействие за  инфраструктурни проекти в двете 
основни сфери на дейност на програмата - околна среда и транспорт. Основни цели 
на програмата  са: 

• подготовка на страните кандидатки за присъединяване чрез 
институционално изграждане и подготовка на проекти; 

• запознаване на страните кандидатки с политиките и процедурите на ЕС; 

• хармонизиране на законодателството на страните кандидатки с 
европейското законодателство в областта на опазване на околната 
среда; 

• изграждане на модерна пътна мрежа и разширяване на достъпа до 
трансевропейската транспортна мрежа. 

 

Секторите, финансирани по програмата  
Околна среда - ИСПА се фокусира върху направленията, изискващи най-големи 

инвестиции, т.е най-скъпо струващите проекти (над 5 млн. евро). Това се отнася до 
следните области: 

- осигуряване на питейна вода; 

- канализационни системи; 

- пречистване на отпадни води; 

- управление на твърди и опасни отпадъци; 
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- замърсяване на въздуха. 

Транспорт - финансират се проекти, целящи разширяване на трансевропейските 
транспортни мрежи за осигуряване на добри връзки между ЕС и страните кандидатки, 
вътрешни връзки между националните мрежи и връзки от тях до трансевропейските 
транспортни мрежи. В областта на транспортната инфраструктура ИСПА отпуска 
финансиране за свързване на националните транспортни мрежи (жп линии, 
магистрали) с трансевропейските, както и за реконструкция и изграждане на летища и 
пристанища. Мерките за опазване на околната среда, финансирани по ИСПА, целят 
подобряване на качеството на питейната вода, пречистване на отпадните води, 
обезопасяване и оползотворяване на твърдите отпадъци, очистване на въздуха в 
промишлените райони и др. Техническа помощ – пряко свързана с проектите, 
получили финансиране. 

Средствата по ИСПА за 2000 – 2006 са около 1 млрд. евро годишно и се разпределят 
между всички страни кандидатки на основа на броя на населението, БНП на глава от 
населението, територията и конкретните нужди на съответната страна. 

През първите четири години от прилагането си ИСПА предостави грантове за над 300 
големи инфраструктурни проекта в 10-те страни кандидатки от Централна и Източна 
Европа. Предоставената помощ възлезе на 7 милиарда евро, а инвестиционната 
стойност на проектите по актуални цени е около 116 милиарда евро.  

След разширяването през 2004 г. България и Румъния запазиха достъпа си до ИСПА, 
докато останалите 8 държави получиха достъп до Кохезионния фонд на ЕС. 
Европейският съвет в Копенхаген през декември 2002 г. Реши да увеличи помощта за 
България и Румъния до края на 2006 г. Общият бюджет на програма ИСПА за периода 
2004 – 2006 г. Възлиза на близо 1.53 миларда евро (по цени от 2004 г. ).  

Структурните фондове 
Европейският съюз не замества ролята на отделните държави членки в 

осъществяване на регионалната политика. Усилията на равнище ЕС са съсредоточени 
в подпомагане на държавите членки при осъществяване на националната политика в 
тази сфера чрез предоставянето на допълнителни финансови средства. На практика, 
чрез регионалната политика на ЕС се създава основата за координирани действия и 
целенасочено използване на финансовите средства. Регионалната политика на ЕС 
подпомага изостаналите региони за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за 
ефективното им участие в единния пазар главно чрез осъществяване на 
инфраструктурни проекти за подобряване на транспортната мрежа, усъвършенстване 
на телекомуникациите и т.н., както и чрез повишаване  на квалификацията  на 
работната сила. Тази насоченост на регионалната политика изхожда от презумпцията, 
че модерната инфраструктура и висококвалифицираните специалисти са абсолютно 
необходима предпоставка за повишаване конкурентоспособността на местните фирми 
и на регионите като цяло.   

Развитието на  регионалната политика доведе да създаването на т.н. Структурни  
фондове: Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Раздела “Ориентиране” от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на 
селското стопанство и Финансов инструмент за ориентиране на риболова. Общото в 
тези фондове е, че те са предназначени да подпомагат сближаването на държавите 
членки на ЕС и на техните региони в икономическо и социално отношение.  

В осъществяването на тези цели, ЕС се стреми да допринася за хармонично, 
балансирано и устойчиво развитие на икономическите дейности, за развитие на 
заетостта и човешките ресурси, за защита и подобряване на околната среда,  за 
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премахване на неравенството и стимулиране на равнопоставеността между мъжете и 
жените. 

Освен изброените Структурните фондове се осъществяват четири Общностни 
инициативи в сферата на: 

• трансграничното сътрудничество – INTERREG; 

• земеделското развитие – LEADER; 

• икономическо и социално възстановяване на градове и градски зони в 
кризисно положение  - URBAN; 

• международно сътрудничество за стимулиране на нови средства за 
борба с всички форми на дискриминация на пазара на труда и 
осигуряване на равни възможности – EQUAL. 

 
 
Финансовата перспектива на ЕС 2007 - 2013 година  

Финансовата перспектива определя рамката за разходите на Европейския съюз за 
седемгодишен период въз основа на приоритети, съгласувани и приети от 
европейските институции – Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета 
на министрите. Тя определя максималните суми, които ще бъдат изразходвани за 
седемгодишния период и тяхното разпределение по години. Окончателното решение 
относно финансовата перспектива се оформя в рамките на т.нар. 
Междуинституционално споразумение между Европейската комисия, Европейския 
парламент и Съвета на министрите (представляващ правителствата на държавите 
членки). 

Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 година беше предложена от 
Европейската комисия на 10 февруари 2004 г. Тя предвижда нарастване на ежегодния 
бюджет на ЕС от 133,56 млрд.евро през 2007 г. на 158,45 млн.евро през 2013 г или 
общо около 14 310 млрд. евро за целия период 2007-2013 г. Средствата са 
разпределени в пет основни раздела: 

1. Устойчив растеж - Този раздел ще обхваща около 46% от общия бюджет на 
ЕС, или между 59,7 млрд.евро през 2007 г. и 76,8 млрд. евро през 2013 г. Той е 
насочен към повишаване на конкурентоспособността и сближаването за осигуряване 
на устойчив растеж.   

“Конкурентоспособност за растеж и заетост”, включва разходите за 
изследвания и иновации, образование и обучение, сигурност и устойчивост на 
опазване на околната среда в рамките на мрежите в ЕС, подкрепа за интегрирания 
единен пазар и придружаващите го политики, осъществяване на целите на социалната 
политика.  

“Сближаване за растеж и заетост” - включва разходите за стимулиране на 
сближаването на най-слабо развитите държави членки и региони, както и за 
осъществяване на стратегията на ЕС за устойчиво развитие и извън най-бедните 
региони и подкрепа на междурегионалното сътрудничество.  

2. Опазване и управление на природните ресурси –  включва разходите за 
общата селскостопанска политика, включително и преките плащания на фермерите, за 
общата политика в сферата на рибарството, както и за опазване на околната среда. 
Средствата, предвидени в този раздел, са около 58 млрд.евро годишно. 
Относителният дял на този раздел в общия бюджет на ЕС през 2013 г. ще спадне на 
26%.  
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3. Гражданство, свобода, сигурност, правосъдие – включва средства, които 
ще нарастват ежегодно от 1,6 млрд. евро през 2007 г. на 3,62 млрд.  евро през 2013 г. 
Те обхващат дейности в сферата на правосъдието и вътрешните работи, включително 
защита на границите и осъществяване на политиката по отношение на предоставяне 
на убежище, безопасност на храните, обществено здраве и защита на потребителите, 
култура и аудиовизуален сектор, младежка политика, информиране и диалог с 
гражданите. 

4. Европейският съюз като глобален партньор – средствата за партньорство 
ще нараснат от 11,4 млрд. евро през 2007 г. и на 15,7 млрд. евро през 2013 г. 
Дейностите, които се включват са външни инструменти за осъществяване на 
политиката на добросъседство, намаляване на бедността, превенция и управление на 
кризи. 

5. Администрация – разходите за администрирането на европейската 
интеграция ще нараснат от 3,7 млрд. евро през 2007 г. на 4,5 млрд. евро през 2013 г. 

Документът, на който се основава тази рамка е Building our Common Future – Рolicy 
Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union) 2007 – 2013 г.  

 
Структурните фондове 2007 –2013 г. 

Европейската комисия прие четири законодателни предложения за 
Структурните фондове през периода 2007 - 2013 г. – регламент, съдържащ общите 
разпоредби за Структурните фондове16, регламент за Европейския фонд за 
регионално развитие17, регламент за Европейския социален фонд18, регламент за 
Фонда за сближаване19. Одобрен е и регламент за създаване на Европейска група за 
трансгранично сътрудничество20.   

Регламентът с общите разпоредби за Структурните фондове съдържа трите 
нови цели на Структурните фондове през периода 2007 – 2013 г.  

1. Конвергенция: подкрепа на растежа и създаване на нови работни места в 
най-слаборазвитите държави членки и региони на ЕС. Тази цел ще се финансира 
от трите фонда – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд и Фонда за сближаване. По тази цел ще се финансират модернизирането и 
диверсифицирането на икономическата структура, разширяването и подобряването на 
основната инфраструктура, опазване на околната среда, подобряване системите на 
образование и професионална подготовка. Тя ще се отнася за регионите, чиито БВП е 
по-нисък от 75% от средния БВП на разширения Европейски съюз.За тази цел се 
предвижда сумата 264 млрд. евро или 78,54% от средствата по Структурните фондове. 
Те ще бъдат разпределени: 

• 67,34% за региони чиито БВП е под 75% от средния за ЕС;  

• 8,38 % за региони, засегнати от т.нар. “статистически ефект” (това са 
региони от старите държави членки, чиито БВП се увеличава 
статистически, поради присъединяването на голям брой по-бедни 
държави); 

• 23,86% за държави, чиито БНП е под 90% от средния за ЕС (Кохезионе 
фонд); 

                                                   
16  COM (2004) 492 final/14/07/2004 
17  COM (2004) 495 final/14/07/2004 
18  COM (2004) 493 final/14/07/2004 
19  COM (2004) 494 final/14/07/2004 
20  COM (2004) 496 final/14/07/2004 
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• 0,42% за отдалечени региони (Азорски острови, Мадейра, Канарски 
острови, френски отвъдморски територии). 

 
2. Регионална конкурентоспособност и трудова заетост – прогнозиране и 

насърчаване на промените . Ще се финансира от Европейския фонд за регионално 
развитие и от Европейския социален фонд. За този приоритет се заделят 18 % от 
предвидената обща сума за политиката за сближаване. Чрез този приоритет ще се 
подпомагат регионите в прогнозирането и стимулирането на икономическите промени 
и адаптирането на хората към тях за заздравяване на регионалната 
конкурентоспособност.  

 
3. Европейско териториално сътрудничество: насърчаване на 

хармоничното и балансирано развитие на територията на ЕС. Тази цел ще бъде 
финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. От нея ще продължи 
финансирането на трансгранично сътрудничество, което до 2007 г. се осъществява по 
програма ИНТЕРРЕГ с цел да се намерят съвместни решения на общи проблеми. 
Трансграничното сътрудничество ще обхваща региони, намиращи се на вътрешни и 
някои външни граници на ЕС, както и някои региони на морските граници. Тази цел ще 
се осъществява в тясно сътрудничество и с новите финансови инструменти 
“Инструмент за предприсъединяване” и “Инструмент за европейско добросъседство и 
партньорство”, които ще заменят сегашните програми Фар, ИСПА, САПАРД, КАРДС и 
Тасис. Финансирането на цел 3 възлиза на 13,2 млрд. Евро, или 3,94% от общата сума 
на Структурните фондове. Те са разпределени както следва: 

• 47,73% за трансгранично сътрудничество; 

• 47,73% за транснационални зони за сътрудничество; 

• 4,54% за изграждане на мрежи и обмяна на опит. 

 
Трите Структурни фонда, които ще действат през 2007 - 2013 г.  

Европейският фонд за регионално развитие ще финансира проекти основно в 
сферата на инфраструктурата, производствени инвестиции, други инициативи за 
развитие като подкрепа на предприятия, създаване и развитие на финансови 
инструменти. Приоритетни ще са следните области: 

• изследвания и технологично развитие, иновации и предприемачество, 
трансфер на технологии, подобряване на връзките МСП и 
университетите, развитие на бизнес мрежи;  

• развитие на информационното общество, подобряване на достъпа до он-
лайн услуги;  

• опазване на околната среда 

• туризъм 

• транспортни инвестиции 

• енергетика 

• инвестиции в образованието и в здравеопазването, които да допринесат 
за нарастване на привлекателността и качеството на живот в регионите; 

Европейският социален фонд ще подкрепя политики и приоритети, насочени 
към постигане на заетост, подобряване качеството и производителността на труда и 
стимулиране на социалното включване и сближаване. значителните различия в 
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равнището на заетостта, социалното неравенство, разликите в уменията и недостигът 
на работна ръка. Фондът ще финансира основно следните сфери: 

• повишаване на приспособимостта на работниците и предприятията  

• стимулиране на достъпа до заетост, предотвратяване на безработицата 

• интегрирането на работа на хора в неравностойно положение и борба с 
дискриминацията 

• партньорството за реформа в сферата на заетостта и включването в 
трудовия пазар. 

• премахване на дискриминацията между половете. 

. 

Кохезионен фонд 
Ще подпомага държави членки с БНП под 90% от средния за Европейския съюз в 

изпълнението на критериите за участие в икономическия и валутен съюз. 
Кохезионният фонд ще финансира проекти на държави членки в областта на 
трансевропейските транспортни мрежи и изпълнението на целите на политиката на 
опазване на околната среда на ЕС. За да се съобрази с нуждите на новите държави 
членки, Кохезионният фонд освен големи проекти в транспортната инфраструктура и 
опазването на околната среда, ще финансира и проекти в области, които имат ясно 
отражение върху опазването на околната среда и устойчивото развитие като 
енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, проекти (извън големите 
трансевропейски мрежи) в железопътния, речния и морския транспорт; управление на 
пътния и въздушния трафик, чист градски и обществен транспорт. Средствата по 
Кохезионния фонд ще се отпускат при условие, че съответната държава  членка 
изпълнява изискването за недопускане на значителен бюджетен дефицит. 
 

 
 

НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОПР 
 
 Процесът на планиранена местното развитие не приключва с приемането на 
ОПР от Общиснкия съвет. Той е перманентна дейност, която изисква постоянна 
актуализация на информационните масиви, чрез които се описва текущата ситуация , 
както и анализ на параметрите заложени като индикатори за измерване на постигането 
на целите и мерките на ОПР и зиготвянето на оценки.  
 Оценката дава възможност да се види ефекта от провежданата политика, 
осигурява управленски механизми за контрол, подпомага вземането на решения за 
оптималното използване на наличните ресурси и ревизира плана като цяло така, че не 
само да презентира постигнатото към дадения момент, но и да дава предложения за 
актуализация и/или изменение на мерките ако е необходимо. 
 По своя характер оценката е предварителна, междинна и последваща  

Предварителната оценка вкючва: 
• оценка на въздействието върху социално-икономическата ситуация; 
• оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на 

околната среда. 
Междинната оценка включва: 

• оценка на първоначалните резултати 
• оценка на степента на постигане на целите; 
• оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и 

наблюдение. 
Последващата оценка включва: 
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• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за плановия 
период; 

• оценка на общото въздействие; 
• анализ на положителните и отрицателните фактори; 
• оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите; 
• изводи и препоръки. 
 

Мониторингът се базира на текущата информация, която осигурява 
определената от кмета работна група за наблюдение на плана. Той възлага и 
междинната и последващата оценки, които се разглеждат и приемат от Общински 
съвет. 

 Наблюдението и оценката се извършват  на базата на набор от индикатори, 
които могат да бъдат:  
• Индикатори за глобален ефект  като БВП, заетост, конкурентноспособност, 

производителност. За такива общи индикатори в случая може да се смята и 
изменението за периода на междинната и последващата оценка на показателите, 
според които се определят районите за икономически разтеж, посочени в ЗРР а 
именно: 

1. Нетни приходи от продажби на един жител   
2. Средногодишен темп на нетните приходи от продажби 
3. Равнище на средната работна заплата  
4. Средногодишен темп на нарастване на средната работна заплата  
5. Средно равнище на безработицата 
6. Средногодишен темп на безработица  
7. Коефициент на възрастова зависимост  
8. Средногодишен темп на увеличаване на броя на населението  
9. Повече от 50% попада в зоната с развита инфраструктура, отстояща до 30 км от 

автомагистрала, път І клас, ЖП гара, гражданско летище или пристанище за общ. 
транспорт 

• Индикатори за ресурси, постижения, резултати и въздействия – те са 
измерими и специфични за всяка мярка от ОПР. Изборът им е направен така че да 
отговарят на критерии за целесъобразност по отношение на общите приоритети и 
цели, да имат количествено изражение, да са надеждни и лесни за формулиране и 
агрегиране и да са налични. 

В стратегическата част на ОПР след описанието на всяка мярка са 
посочени специфичните избрани за нея индикатори чрез които ще бъде 
наблюдавана и отчитана. 

На базата на описаните глобални индикатори и тези за ресурси, постижения, 
резултати и въздействия групата за наблюдение на ОПР периодично извършва 
преглед на изпълнението на плана, оценява степента на постигане на целите, 
изпълнението на мерките и необходимостта от тяхното ревизиране и прави 
предложения за изменения на плана с цел подобряване на неговото изпълнение.  

Кметът изисква регулярни годишни отчети от работната група и извършва 
контрола и оценката за изпълнение на плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


