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I.

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Обща рамка за разработване на Стратегия за инвестиционен и сити
маркетинг на Община Русе за периода 2014 – 2020 г.

Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода
2014 – 2020 г. е разработена в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно
привлекателна и енергийно независима“, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Настоящата
стратегия е първият по рода си документ, който адресира предизвикателствата и
възможностите пред местното икономическо развитие, като се фокусира върху ролята
на инвестиционната политика като фактор за икономически растеж. Добавената
стойност на стратегическия документ е във формулирането на визия за развитие, която
предвижда синергично взаимодействие между инструментите на инвестиционния и на
сити маркетинга с цел повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на
Община Русе като място за живеене, инвестиране, предприемачество и туризъм.
Основните резултати от реализацията на Стратегията са свързани с повишаване
на обема на преките чуждестранни и местните инвестиции, както и свързаното с това
подобряване на инвестиционния и бизнес климат в Община Русе; устойчив темп на
нарастване на заетостта и доходите; привличане на повече туристи и превръщането на
туризма в конкурентоспособен икономически отрасъл; повишаване степента на
разпознаваемост, респективно подобряване на имиджа на Русе в региона, страната и
чужбина.
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг се основава на предварително
изготвена оценка на развитието на Община Русе през периода 2007 – 2013 г. в областта
на местното икономическо развитие. Оценката очертава актуалната ситуация,
идентифицира възможностите и предизвикателствата пред съответните секторни
политики и формулира препоръки в контекста на качественото им планиране за
периода 2014 – 2020 г. Вземайки предвид изводите от анализа на основните
икономически процеси през изминалия програмен период и отправените в тази връзка
препоръки, настоящият документ има за цел да постави началото на целенасочено
планиране на релевантните секторни политики в сферата на икономиката,
инвестициите и интегрираното управление на градска марка.
В тази връзка, Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе
за периода 2014 – 2020 г. се разработва в рамките на системата от стратегически
документи за настоящата седемгодишна програмна рамка на ЕС (2014 – 2020 г.).
Прилагането на подобен интегриран подход на планиране има за цел да гарантира
взаимното допълване между целите и приоритетите за развитие на отделните
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секторни политики в рамките на системата за многостепенно управление в
Европейския съюз, респективно постигането на по-ефективни и устойчиви резултати.
Насърчаването
на
инвестиционната
активност
и
повишаването
на
конкурентоспособността на Община Русе чрез актуализирането на съответните
публични политики и прилагането на маркетингови инструменти е в съответствие със
заложените в следните документи приоритети и цели:
Стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“
Основният стратегически документ на Европейския съюз с времеви хоризонт на
действие до 2020 г. очертава визия за превръщането на Съюза в пространство за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три приоритета са детайлизирани в
пет основни цели за държавите-членки: повишаване на заетостта до 75% за хората на
възраст между 20 и 64 г.; осигуряване на 3% от БВП на ЕС за научноизследователска и
развойна дейност; постигане на целите „20/20/20“, посветени на устойчивото
климатично и енергийно развитие; намаляване на равнището на ранното прекратяване
на средното образование под 10% и увеличаване на дела на завършилите висше
образование на възраст между 30 и 34 години до 40%; намаляване на застрашените от
бедност и социално изключване хора с поне 20 млн. души.
Като
териториален
приоритет
се
изтъква
осигуряването
на
конкурентоспособност на регионите на глобалния пазар чрез развитието на силни
местни икономики.
Национална програма за развитие „България 2020“
Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков документ за
периода до 2020 г., който адаптира приоритетите и целите на Стратегията „Европа
2020“ към българския контекст. Програмата отчита националните специфики и
формулира най-широка рамка за развитие на политиките до 2020 г., превръщайки се в
основа за разработването на съвкупността от стратегически документи за настоящия
програмен период. Програмата очертава визия за превръщането на България в
държава с конкурентоспособна икономика, базирана на трите ключови вида растеж:
интелигентен, устойчив и приобщаващ.
Приоритетите на програмата са осем: подобряване на достъпа и повишаване
качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на
работната сила; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал; развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси; подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за
повишаване на конкурентоспособността на икономиката; укрепване на
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институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за
гражданите и бизнеса; енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност;
подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012 – 2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012 – 2022 г. е основният стратегически документ на национално равнище за
постигане на целите на Кохезионната политика на ЕС. Стратегията се базира върху
т.нар. целева „триада“, т.е. постигане на синергия между целите, насочени към
икономическо, социално и териториално сближаване на регионално, национално и
европейско равнище.
Стратегията предвижда превръщането на българските райони в привлекателни
за живеене места, които капитализират своя потенциал чрез постигането на устойчиво
развитие, генерирането на нови работни места и стимулирането на бизнеса и туризма.
Икономическото сближаване като една от четирите стратегически цели се фокусира
върху мерки за подкрепа на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес,
развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии, както
и на инфраструктура за опазване на околната среда. Особен акцент се поставя върху
стимулирането на традиционни за районите икономически отрасли.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2014 –
2020 г. е част от Европейската рамка за интелигентен и устойчив растеж. Стратегията
очертава спецификите при осъществяването на иновационните процеси в различните
сектори на икономиката и определя рамката на ефективната държавна политика за
увеличаване на иновативния капацитет на страната. Освен това, документът набелязва
мерки за подпомагане на иновативни инвеститори, за ускоряване на прехода към
икономика на знанието, за осъвременяване на инфраструктурата за научни
изследвания и иновации, и др.
Стратегия на ЕС за Дунавския регион
Свързвайки 14 държави, които са част от гъсто населения басейн на Дунав,
стратегията предлага макрорегионален подход за обединяване на усилията на
заинтересованите страни в преодоляването на конкретни предизвикателства.
Привлекателността на Дунавския регион е свързана преди всичко с общата история и
традиции, култура и изкуство, които свързват различните общности в региона. С
интегриран подход и общи действия стратегията цели да превърне региона на река

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, в
изпълнение на договор №13-13-61/07.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

7

Дунав в световна „търговска марка“, да насърчи създаването на връзки, в т.ч. в
областите контакти между хората и туризъм, и да повиши благосъстоянието.
Стратегията е разделена на 11 приоритетни области, обединени около четири
основни стълба: свързване, опазване на околната среда, създаване на просперитет и
укрепване на Дунавския регион за увеличаване на институционалния капацитет и
сътрудничество. Развитието в сферата на културата и туризма е адресирано в
приоритетите към първия стълб, докато създаването на просперитет е насочено към
интегрирани мерки за развитие на общество, базирано върху знанието, за подпомагане
на конкурентоспособността на предприятията и за инвестиции в човешки ресурси.
„ЕРГО Мастерплан“ Русе – Гюргево
През 2012г. е приет Мастерплан за интегрирано управление на възможностите
за развитие в Еврорегион Русе – Гюргево. Той представлява единствен по рода си към
момента съвместен документ на две независими и самостоятелни общини, които
правят опит да хармонизират разработваните от тях политики, за да направят
споделената трансгранична територия по-привлекателна и конкурентоспособна.
Мастерпланът съдържа 10 приоритетни проекта, сред които мега-площадки за
мащабно промишлено строителство, втори мост над река Дунав, градска железница и
високоскоростен влак, туристически центрове от двете страни на Дунав, и др.
Иновативният характер на Мастерплана се допълва от факта, че периодът на
планиране се простира до 2027 г., а очертаната визия за предстоящия да се
институционализира еврорегион кореспондира към 2040/2050 г.
Съвместният документ за планиране предвижда превръщането на
трансграничната агломерация Русе – Гюргево във водеща по долното течение на река
Дунав с икономика, основана на знанието, и със значение на мулти- и интермодален
център.
Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране за периода
2014 – 2020 г.
Регионалният план за развитие на Северен централен район за планиране за
периода 2014 – 2020 г. обобщава целите на описаните по-горе документи,
дефинирайки икономическото сближаване като гарантиране на средни нива на
заетост, производителност на труда и интегриране на иновации в икономиката,
характерни за принадлежащите към Дунавското пространство региони.
Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2014 – 2020 г.
Областната стратегия за развитие на Област Русе за периода 2014 – 2020 г.
следва целите на Регионалния план за развитие на Северен централен район за
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планиране, като подчертава значението на икономическото, социално и териториално
сближаване на постигането на устойчиво и балансирано развитие.
Предпоставка за икономическо сближаване е капитализирането на местния
потенциал и пълноценното използване на наличните ресурси, с подкрепата на
европейските механизми за сближаване и растеж.
Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014 – 2020 г.
Общинският план за развитие на Община Русе е основният стратегически
документ за периода 2014 – 2020 г., който обвързва сравнителните предимства и
потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за
постигане на стратегически цели. Те са подчинени на стремежа към устойчиво
икономическо развитие и по-висок жизнен стандарт на населението в Общината. В
допълнение към това, Общинският план за развитие предвижда утвърждаването на
Русе като Дунавска столица на България и лидер в изпълнението на Стратегията на ЕС
за Дунавския регион.
Стратегическият документ поставя важен акцент върху мерки за подобряване на
инвестиционната и бизнес среда в Община Русе и очертава хоризонта за развитие в
посока към икономика на знанието и иновациите.
Стратегия за развитие на туризма в Община Русе до 2020 г.
Стратегията за развитие на туристическия сектор в Община Русе до 2020 г.
създава визия за града като привлекателна туристическа дестинация, която предлага
микс от новаторство, културно-историческо наследство, природни дадености,
достъпност и услуги на високо ниво. Стратегията въвежда концепцията за устойчив
туризъм като предпоставка за постигането на дългосрочни икономически и социални
ползи в Общината и региона. Стратегията си поставя за цел позиционирането на Русе
на българския, европейския и международния пазар.
Стратегически план за култура „Русе 2020“
Стратегическият план за култура „Русе 2020“ е секторна стратегия, очертаваща
визията за развитието на културата и творческите индустрии в Община Русе до края на
2020 г. Документът разглежда културата като инструмент за постигане на интелигентен,
устойчив и най-вече приобщаващ икономически растеж, който добавя стойност към
традиционното схващане за икономическо и туристическо развитие.
Стратегическите цели на плана са две: отключване на потенциала на културата
като ресурс за дългосрочно и устойчиво развитие на местните общности, както и
подобряване качеството на живот и стимулиране на чувството за принадлежност към
европейското културно пространство.
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе за периода
2014 – 2020 г.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) представлява
план за икономическо и социално възстановяване и развитие на град Русе, разработен
за прилагането на Оперативна програма „Региони в растеж“ и други програми,
финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. ИПГВР прилага
интегриран подход за постигане на синергични резултати от дейностите за
икономическо, социално и екологично развитие на Русе. ИПГВР съдържа свързани във
времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, насочени
към обособени съгласно Методическите насоки на Министерството на регионалното
развитие градски зони за въздействие. Идентифицираните в ИПГВР градски зони за
въздействие са три: Зона А – зона на публични функции с висока обществена
значимост, Зона Б – зона с преобладаващ социален характер, и Зона В – зона с
потенциал за икономическо развитие. Докато в обхвата на Зона А попадат териториите
с най-голям потенциал за развитие на туризъм, то Зона В е с фокус върху територията с
концентрация на промишлени и транспортни мощности, към която съществува
инвестиционен интерес.
Принципи
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг цели осигуряването на
устойчиво икономическо развитие на Община Русе, съобразено в местните условия и
потребности, чрез успешното популяризиране на инвестиционната привлекателност и
конкурентоспособния статус на Общината. Стратегията определя средносрочните цели
и приоритети за икономическо развитие и дългосрочни цели за позициониране на Русе
като градска марка. Стратегията отчита спецификите на местния икономически
ландшафт и инвестиционната активност, придържайки се към приоритетите за
развитие, очертани от основния стратегически документ на местно равнище –
Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014 – 2020 г.
Разработването на Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг е
предшествано от активни консултации с широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч.
реални и потенциални инвеститори, граждани, представители на публичния и
неправителствения сектор, местната общественост, академичната общност, и др.
Проведени бяха и две обществени обсъждания –предварително и финално. Сред
използваните методи за анализ на информация при подготовката на стратегическия
документ се нареждат анкетно допитване, фокус групи, SWOT анализ и сравнителен
анализ (бенчмаркинг).
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода
2014 – 2020 г. е изготвена в съответствие с принципите на проактивния маркетинг,
съгласно който инициативата за привличане на външни и вътрешни за града публики
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принадлежи на местните власти, които провеждат съответните политики. В основата на
проактивния маркетинг стоят следните принципи:
o Диференциран маркетинг, който предполага целенасочени усилия за
привличане на преки чуждестранни инвестиции и повишаване на
приходите в икономическите сектори, като адресира конкретните
специфики и взема под внимание актуалния контекст, към който те се
отнасят; маркетинговите инструменти се подбират според сектора или
отрасъла, към който следва да се приложат;
o Таргетиран маркетинг, който се формира въз основа на спецификите на
отделните целеви групи, в т.ч. заинтересовани страни и пазари;
o Интегриран маркетинг, който гарантира координацията и взаимното
допълване на широкия спектър от маркетингови инструменти в рамките
на една работеща стратегия за развитие, допринасяйки за изпълнението
на нейните цели;
o Интерактивен маркетинг, който извежда на преден план двупосочните
комуникации, позволяващи на адресатите да се превърнат в активна
страна в процеса.
Като носител на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво за
периода 2013 – 2015 г. на Съвета на Европа, Община Русе прилага принципите за добро
и демократично местно самоуправление в процеса на разработване и прилагане на
секторни политики, в т.ч. в сферата на инвестиционния и сити маркетинг. Настоящата
стратегия взема под внимание следните принципи:
o Ефикасност и ефективност – резултатите трябва да съответстват на
целите, по които съществува обществен консенсус. Предвижда се
максимално оползотворяване на ресурсите, мониторинг и оценка на
управляваните процеси. Редовната оценка е свързана с повишаване на
ефективността и ефикасността на дейностите;
o Откритост и прозрачност - процесът по вземане на решения
съблюдава установените правила и норми. Гарантира се публичният
достъп до некласифицирана информация по начин и ред, определен в
закона. Осигурява се публичност по изпълнението на съответните
политики, гарантират се и механизми за включване и участие на широк
кръг от заинтересовани страни;
o Компетенции и капацитет – за да се гарантира доброто управление на
секторните политики, е необходимо да се поддържа и повишава
професионалният
капацитет
на
участниците
в
тяхното
концептуализиране, изпълнение и наблюдение. Подчертава се
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необходимостта от прилагането на методи и процедури за превръщане
на уменията в капацитет за постигане на по-добри резултати;
o Иновации и готовност за промяна – съгласно този принцип се дава
приоритет на иновативни решения и съвременни методи за
предоставяне на услуги. Толерира се въвеждането на нови програми,
обменът на добри практики и консултациите със заинтересовани страни.
Съветът на Европа поставя акцент върху създаването на благоприятен
климат за въвеждане на иновации;
o Устойчивост и дългосрочна ориентация – секторните политики трябва
да се разработват в съответствие с принципа за устойчиво развитие.
Гарантира се обща дългосрочна перспектива за развитие на местните
общности, като се отчитат техните нужди и потребности. Устойчивото
развитие има социални, икономически и екологични аспекти и е
ориентирано към запазване на културно-историческото наследство и
местните специфики.

2. Структура на Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община
Русе за периода 2014 – 2020 г.
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода
2014 – 2020 г. съдържа следните основни структурни компоненти:
o Преглед на актуалната нормативна рамка в областта на инвестиционната
политика;
o Анализ на икономическата и инвестиционна динамика в Община Русе;
o Изследване и анализ на потенциала за разработване и налагане на
градска марка (сити бранд);
o SWOT анализ на икономическото развитие в Община Русе;
o Стратегическа рамка;
o Индикативна финансова рамка;
o План за изпълнение;
o Мониторинг.
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II.

ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНАТА НОРМАТИВНА РАМКА В ОБЛАСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА

Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода
2014 – 2020 г. е разработена въз основа и в съответствие със следните нормативни
документи в областта на инвестиционната политика:
o
o
o
o

Закон за насърчаване на инвестициите;
Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите;
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г.;
Наредба № 24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в
Община Русе и издаване на сертификати клас В.

Законът за насърчаване на инвестициите урежда условията и реда за
насърчаване на инвестиционната активност на територията на Република България,
като определя функциите на държавните органи в тази сфера. Нормативният акт има
три основни цели: повишаване на конкурентоспособността на българската икономика
чрез инвестиции в научни изследвания, иновации и технологично развитие,
подобряване на инвестиционния климат и сближаване на регионите, както и
разкриване на нови, високоефективни работни места. Законът постановява, че
държавната политика в областта на инвестициите се провежда от министъра на
икономиката и енергетиката в сътрудничество с останалите органи на изпълнителната
власт. Към министъра се създава Българска агенция за инвестиции, която събира данни
относно инвестиционните дейности, извършва информационно обслужване на
инвеститорите и отговаря за ефективния инвестиционен маркетинг на национално
равнище.
На общинско ниво се осигурява провеждането на политиката за насърчаване на
инвестициите чрез синхронизирането й с общинския план за развитие и програмата за
изпълнението му. Освен това, кметът на общината оказва съдействие в процеса на
прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите, описани в съответния закон. На
органите на местното самоуправление са делегирани също така правомощията за
издаване на сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение, както и
провеждането на насърчителни мерки от тяхната компетентност. Предвидена е
възможност кметът на общината да делегира компетенции на кметове на райони и на
кметства.
Законът за насърчаване на инвестициите регламентира параметрите на
насърчавани инвестиции, като определя икономическите сектори, които могат да
бъдат обект на подпомагане. Законът въвежда подхода за сертифициране на
инвестициите, като диференцира между клас А и клас Б в зависимост от критериите за
минимален размер на инвестициите. Проекти, които се отнасят до всички сектори на
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икономиката и са от особено значение за икономическото развитие на страната или на
регионите и които са на стойност от най-малко 100 млн. лева и капацитет за разкриване
на 200 работни места, се считат за приоритетни. Инвестиции в изграждане на
индустриална зона, технологичен парк, във високотехнологични и базирани на знания
услуги, във високотехнологични дейности от преработващата промишленост и в
икономически необлагодетелствани региони (общини с по-висок дял на безработица
от средния за страната и със стойности на БДС на глава от населението по-ниски от
средните за страната) се ползват с допълнителни преференции. По смисъла на Закона
Община Русе не попада в категорията на икономически необлагодетелстваните
региони.
Законът указва мерките за насърчаване на инвестициите, а именно: съкратени
срокове за административно обслужване и индивидуално административно
обслужване, придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху
недвижими имоти – частна държавна и частна общинска собственост, финансово
подпомагане за изграждане на елементи от техническата инфраструктура, финансово
подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация,
финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора
осигуровки, възможности за други форми на държавна помощ и различни видове
сделки, данъчни облекчения1. Приоритетните инвестиционни проекти попадат в
обхвата на всички насърчителни мерки. Съществува и Правилник за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите.
В Европейския съюз е установен принципът за закрила на чуждестранните
инвестиции. Основната цел на държавната политика в областта на инвестициите е в
съответствие с този принцип. Законът за насърчаване на инвестициите дефинира
„чуждестранно лице“ като юридическо лице, което не е регистрирано в Република
България, дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина,
физическо лице, което е чужденец с постоянно местопребиваване в чужбина. По
смисъла на закона се закрилят не само чуждестранните инвестиции, а също така и
стопанската дейност, която произтича от тях. В Закона за насърчаване на инвестициите
се постановява, че ако международен договор, по който България е страна, предоставя
по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност от чуждестранни лица,
то се вземат предвид разпоредбите на този договор. Принципът се прокламира в
Конституцията на Република България, като чл. 19, ал. 3, гласи, че инвестициите и
стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се
закрилят от закона2. Заложен в Основния закон на страната, принципът гарантира, че
вложенията на чуждестранните лица са юридически защитени при законодателни или
1
2

Закон за насърчаване на инвестициите
Конституция на Република България
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политически промени. Въведен е и принципът за равнопоставеност между български и
чуждестранни инвеститори.
Извършването на стопанска дейност в България не задължава инвеститорите да
притежават задължителна регистрация като търговец, освен в секторите,
функциониращи под определен лицензионен режим. Не е регламентирано и
ограничение по отношение на размера на чуждестранния дял в регистрираните на
територията на страната форми на стопанска дейност.
Разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите са в съответствие с
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Европейската комисия от 6 август 2008 г. относно
деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар на ЕС. Съгласно
Договора за ЕС помощите, предоставяни от държавите-членки, се третират като
заплаха за нарушаване на конкуренцията в общия пазар и следователно са
несъвместими с него. Изброени са изключенията, сред които помощи от социален
характер, подпомагане при извънредни ситуации, помощи за опазване на културноисторическото наследство и т.н. Регламент (ЕО) № 800/2008, известен като общ
регламент за групово освобождаване, е част от инициативата на Европейската комисия
за модернизиране на разпоредбите относно държавните помощи. В тази връзка,
регламентът обявява някои категории държавни помощи за съвместими с общия пазар
и ги освобождава от необходимостта за предварително нотифициране на Комисията и
изчакване за разрешение от нейна страна. Валидността на регламента е удължена до
30 юни 2014 г., след което той ще бъде заменен с друга разпоредба.
Общинската политика в сферата на инвестициите се осъществява в съответствие
с разпоредбите на системата от подзаконови нормативни актове в тази област, сред
които Наредба № 1 за общинската собственост, Наредба № 2 за начални цени за
отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно
предназначение, Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе,
Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Наредба № 10 за условията и
реда за предоставяне на концесии от Общински съвет – Русе, Наредба № 16 за
определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на
територията на Община Русе, Наредба № 20 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Русе.
На общинско равнище действа приетата от Общински съвет – Русе на 23.01.2014
г. Наредба № 24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе
и издаване на сертификати клас В. Наредбата се приема в съответствие с чл. 22з, ал. 1,
от Закона за насърчаване на инвестициите. Проектите с общинско значение, свързани с
инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови
работни места, се стимулират чрез издаването на сертификат клас В. За да бъдат
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сертифицирани, характерът на проектите трябва да кореспондира към следните
постановки: инвестиционните проекти могат да се изпълняват във всички
икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на общия регламент
за групово освобождаване; те трябва да предвиждат размер на инвестицията,
ненадвишаващ 2 млн. лв. (минималният размер за клас Б); те трябва да създават
заетост, която е пряко свързана с предмета на инвестиционния проект, да води до
нетно увеличение на броя на служителите в сравнение със средния брой на
служителите през последната една година, да е гарантирана за срок от 5 години при
голямо предприятие и 3 години при малки и средни предприятия; като условия за
издаване на сертификат клас В могат да се разглеждат броят на заетите лица и
размерът на инвестицията3. Общинската политика за насърчаване на инвестициите,
сертифицирани като клас В, се ограничава до прилагането на три мерки:
o Съкратени срокове за административно обслужване, което се предоставя
от Община Русе;
o Индивидуално административно обслужване, което се предоставя от
Община Русе;
o Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху
имоти, които са частна общинска собственост.
Към момента Община Русе не е сертифицирала проекти с инвеститорски клас В,
тъй като не е заявен интерес от страна на инвеститорите за стартиране на подобна
процедура. Според данни на Българската агенция за инвестиции сертифицираните
проекти по Закона за насърчаване на инвестициите в Община Русе са следните:
o Инвестиция на „Монтюпе“ АД (Франция) в предприятие за автомобилни
части в гр. Русе (в Индустриална зона „Русе“) – 1-ви клас от 2005 г.;
o Инвестиция на Проект „Русе“ АД (Русе) в търговски, спортноразвлекателен и обществено-обслужващ център Мол Русе – 1-ви клас от
2007 г.;
o Инвестиция на „Спарки“ АД (Русе) в изграждане на нова производствена
площадка на „Спарки“ АД, гр. Русе – А клас от 2008 г.;
o Инвестиция на ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД, гр. Русе (част от
компанията ВИТТЕ Аутомотив Германия), в Завод за производство на
електронни и механични части за автомобилната индустрия в
Индустриален парк Русе – Б-клас от 2008 г.;
o Инвестиция на ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД, гр. Русе (част от
компанията ВИТТЕ Аутомотив Германия), в Завод за производство на
3

Наредба № 24 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на
сертификати клас В
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електронни и механични части за автомобилната индустрия в
Индустриален парк Русе – А-клас от 2013 г.

III.

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДИНАМИКА В
ОБЩИНА РУСЕ
1. Общо представяне на Община Русе

Географска характеристика и природни ресурси
В съответствие с Регламент (ЕО) №1059/2003 на Европейския парламент и
Съвета от 26 май 2003 г., изменен с Регламент на Комисията (ЕО) №31/2011, Община
Русе принадлежи към ниво LAU 2 и попада в териториалния обхват на Северен
централен район за планиране (ниво NUTS 2). Тя е разположена на високия десен бряг
на река Дунав. Реката съвпада с държавната граница на Република България и свързва
гр. Русе с останалите девет дунавски страни, както и с държавите по Рейн чрез
каналните връзки на Западна и Централна Европа. Принадлежността на Русе към
Дунавския макрорегион е ключов фактор за социално-икономическото развитие на
Общината.
Най-голямата община в областта е Русе, която граничи с общините Сливо поле,
Ветово, Иваново и Кубрат. Град Русе е петото по големина населено място в страната и
административен център на Област Русе и Северен централен район за планиране.
Теренът, върху който е разположена Община Русе, се отличава с разнообразни
природни характеристики. Той съчетава долината на река Русенски Лом, заливната и
двете незаливни тераси на река Дунав, стръмен льосов склон и високите билни части
на южното льосово плато.
Като пристанищен град, Русе принадлежи към Дунавския макрорегион,
включващ 14 държави, и попада в обхвата на действие на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион. Освен важен природен ресурс, река Дунав е основен фактор за
развитието на транспортния сектор. Преминаването на паневропейски транспортни
коридори №7 (Рейн-Майн-Дунав) и №9 (Хелзинки-Санкт Петербург-Москва-КиевБукурещ-Русе-Александрополис) през територията на Община Русе превръща региона
във важен транспортен, комуникационен и търговски възел. Транспортните коридори
№7 и №9 осигуряват свързването на Балтийско и Северно море със Средиземно и
Черно море в тесен смисъл, както и осигуряването на връзка между Запада и Изтока в
широк смисъл. До откриването на „Дунав мост 2“ при Видин-Калафат през 2013 г.
мостът при Русе беше единственото съоръжение над реката между България и
Румъния. „Дунав мост“ обслужва автомобилен и железопътен транспорт, като свързва
разположените на разстояние от 72 км градове Русе и Букурещ. ТранспортноТози документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, в
изпълнение на договор №13-13-61/07.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
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географското разположение на Община Русе благоприятства както нейното социалноикономическото развитие, така и това на целия регион.
Населени места
Община Русе включва 14 населени места. В нейния териториален обхват
попадат 2 града – Русе и Мартен, и 12 села – Басарбово, Бъзън, Долно Абланово,
Николово, Ново село, Просена, Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена
вода и Ястребово. Средната гъстота на селищната мрежа е 2,77 селища на 100 кв. км,
което означава, че стойностите за Община Русе са под средните равнища за този
показател в национален план (4,80 селища на 100 кв. км).
Таблица 1 Населени места в Община Русе

№

Населени
места

Категория

Адм. статут

Територия
в дка

Население
2010 г.

Население
2011 г.

Население
2012 г.

66 218

155 818

149 134

148 350

1.

гр. Русе

1

Общински и
областен
център

2.

гр. Мартен

4

Кметство

32 311

3 679

3 632

3 600

3.

Басарбово

5

Кметство

26 154

1 351

1 404

1 389

4.

Бъзън

5

Кметство

26 856

1 222

1 192

1 181

5.

Долно
Абланово

7

Кметство

18 747

220

214

199

6.

Николово

5

Кметство

58 285

2 992

2 908

2 879

7.

Ново село

5

Кметство

48 501

1 170

1 139

1 123

8.

Просена

6

Кметство

19 824

631

567

568

9.

Сандрово

5

Кметство

27 757

1 296

1 321

1 297

10. Семерджиево

5

Кметство

28 755

1 113

1 022

1 012

11.

Тетово

5

Кметство

74 129

2 253

1 978

1 929

12.

Хотанца

7

Кметство

15 388

832

641

652

13. Червена вода

5

Кметство

57 139

1 494

1 437

1 422

14.

7

Кметство

6 936

313

292

283

174 378

166 881

165 884

Ястребово
Общо:

Източник: НСИ – ТСБ – Русе, ЕКАТТЕ

Демографски профил
По данни на НСИ към 31.12.2013 г. населението на Община Русе наброява
165 184 души. То представлява 71,88% от населението на Област Русе (229 784 души) и
2,28% от общото население на страната (7 245 677 души). В сравнение с края на 2012 г.
общото население на Община Русе намалява със 700 души. Що се отнася до
разпределението на населението на Община Русе по полов признак, наблюдава се
сравнителен баланс между съотношението мъже-жени. През разглеждания период
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, в
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„Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
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(2007 – 2013 г.) процентният дял на жените е по-голям от този на мъжете – 52% към
48% в полза на жените.
410000
174627

360000

174648

175210

174378

166881

165884

165184

310000
260000

Общо
Жени

210000

90523

90543

90782

90215

85997

85417

84961

84104

84105

84428

84163

80884

80467

80223

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Мъже

160000
110000
60000

Фигура 1 Динамика на населението в Община Русе по пол и по години
Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Разпределението на населението между градовете и селата е неравномерно.
Съотношението между градско и селско население е 92% към 8%. През 2012 г. близо
90% (148 350 души) от населението на Общината е концентрирано в гр. Русе.
Населението в останалите населени места се разпределя по следния начин:
568

283

199

652
3600

1012
1123
1181

2879
1297
1389
1422

1929

гр. Мартен

с. Николово

с. Тетово

с. Червена вода

с. Басарбово

с. Сандрово

с. Бъзън

с. Ново село

с. Семерджиево

с. Хотанца

с. Просена

с. Ястребово

с. Долно Абланово

Фигура 2 Разпределение на населението по малки населени места към 31.12.2012 г.
Източник: НСИ – ТСБ – Русе
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В резултат на отрицателния естествен и механичен прираст през последните
години се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на населението в Община
Русе. През 2012 г. живородените са 1 943, а равнището на смъртност е 3 780 души. Повисоките нива на смъртност в сравнение с тези на раждаемост са сред основните
причини за негативните демографски тенденции.
Таблица 2 Раждаемост, смъртност, естествен прираст в Община Русе по години /брой/

Години

Живородени

Мъртвородени

Умрели

Естествен
прираст

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1 499
1 594
1 683
1 596
1 311
1 396
1 329

10
5
6
5
-

2 319
2 289
2 286
2 300
2 284
2 368
2 312

-820
-695
-603
-704
-973
-972
-983

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Механичното движение на населението също оказва влияние върху неговия
размер. През 2008 г. механичният прираст е положителен и възлиза на +716 души, като
по този начин превишава с 21 пункта отрицателния естествен прираст (-695 души). През
2011 г. балансът между новозаселили се и напуснали територията на Община Русе
граждани отново е положителен (+168), но се забелязва че разликата е значително
намаляла. През 2013 г. установилите се в Община Русе са 2 350 души, докато броят на
изселилите се възлиза на 2 067 души. В резултат на това се формира положителен
механичен прираст (283) в сравнение с предходната година, когато той е отрицателен (25). Естественият прираст в Община Русе през разглеждания период е отрицателен,
като от 2008 г. той постоянно се увеличава и достига до пиковите стойности от -983 в
края на разглеждания период.
Таблица 3 Заселени, изселени, механичен прираст в Община Русе по години /брой/

Години

Заселени

Изселени

Механичен прираст

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2 733
3 076
2 908
3 670
2 261
2 163
2 350

2 972
2 360
2 973
3 798
2 093
2 188
2 067

-239
716
-65
-128
168
-25
283

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Негативните тенденции в демографското развитие се потвърждават и след
анализ на промените в коефициента на възрастова зависимост, който показва
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, в
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съотношението на лицата под 15 и над 65 години на 100 души от населението от 15 до
64 години. От 2007 до 2013 г. коефициентът нараства от 37,5% на 46,3%. Възрастовата
структура на населението в Общината е неравномерно разпределена, като през 2013 г.
се наблюдава намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението до
14 години и увеличение на дела на населението над 65 години. Към 31.12.2013 г.
населението на Общината на възраст под 15 години е 12,4% от общото население, а
тези над 60 годишна възраст – 26,5%.
Детайлно разпределение на населението в Община Русе по възрастови групи
към 31.12.2013 г. е представено в следващата графика:

4%

4%

4%

26%

4%
7%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44
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50-54
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7%
7%
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60+

7%
7%
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8%

Фигура 3 Разпределение на населението в Община Русе по възрастови групи към 31.12.2013 г.
Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Образователната структура на населението значително се подобрява през
последните години. Това се дължи на нарастването на броя и дела на населението с
висше и средно образование, докато броят на лицата с основно и по-ниско
образование съществено намалява. Данните от преброяването на населението през
2011 г. сочат, че броят на лицата с висше образование в Община Русе е 34 932 души или
22,2% от населението на 7 и повече навършени години, което означава, че всеки пети в
Общината е с висше образование. Лицата завършили средно образование са 78 567
(49,8%), т.е. всеки втори в Общината е със завършено средно образование, а тези които
имат завършено основно образование са 30 862 души или относително 19,6%.
Относителният дял на лицата, които имат начално или незавършено начално
образование е сравнително нисък – 7,9%. Нисък е и делът на неграмотните лица на 9 и
повече навършени години в Община Русе. Сравнено с останалите общини в Област
Русе, Общината има най-ниския относителен дял на неграмотно население – 0,4%.
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Таблица 4 Население на Община Русе на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование и
възраст според данните от преброяването на населението през 2011 г.

Степен на завършено образование
Незавърше
Средно
Основно
Начално
но начално

Никога не
посещавал
и училище

Дете

Възраст

Общо

Русе

157 617

34 932

78 567

30 862

6 755

5 751

469

126

7 - 14

10 297

-

-

954

3 847

5 177

38

126

15 - 19

8 312

-

1 795

6 090

342

61

24

-

20 - 29

22 446

5 135

14 559

2 293

278

96

85

-

30 - 39

25 194

8 171

13 662

3 023

221

67

50

-

40 - 49

24 136

7 139

14 366

2 397

138

52

44

-

50 - 59

24 221

6 469

14 188

3 255

215

54

40

-

60 - 69

22 775

4 706

12 088

5 497

362

59

63

-

70 и
повече

20 236

3 312

7 909

7 353

1 352

185

125

-

Висше

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Заетост и безработица
Анализът на демографските процеси в Община Русе показва, че отрицателните
стойности на естествения и механичния прираст в комбинация с неравномерното
разпределение на населението по възрастови групи водят до неговото устойчиво
намаляване. Паралелно с това се наблюдава понижение на дела на хората в
трудоспособна и подтрудоспособна възраст. Процесът на застаряване и увеличаване на
дисбаланса във възрастовата структура на населението се задълбочават и поради
нарастването на относителния дял на жителите в надтрудоспособна възраст.
Таблица 5 Население под, в и над трудоспособна възраст в Община Русе към 31.12. /брой/

Година

Население под,
в и над
трудоспособна
възраст – Общо

Под
трудоспособна
възраст

В трудоспособна
възраст

Над
трудоспособна
възраст

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

174 627
174 648
175 210
174 378
166 881
165 884
165 184

21 104
21 076
22 842
22 851
21 563
21 566
20 506

115 438
114 809
115 843
114 157
105 613
105 296
100 895

38 085
38 763
36 525
37 370
39 705
39 022
43 783

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Един от основните фактори, който влияе върху състоянието на пазара на труда в
Община Русе е глобалната финансово-икономическа криза. Преди 2008 г.се наблюдава
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икономически растеж и постепенно увеличаване на заетостта, съчетани с намаляване
на регистрираната безработица. След настъпването на икономическата криза
ситуацията се променя с бързи темпове. Постепенното свиване на производства и
освобождаване на наета работна сила увеличава дела на безработните и влошава
ситуацията на пазара на труда. Докато през 2007 г. равнището на безработица е 3,3%,
то през 2013 г. то достига 5,6%. Освен това, в рамките на периода 2007-2013 г. се
наблюдават колебливи тенденции на развитие на пазара на труда в Община Русе.
Пиковите нива на безработица са регистрирани през 2009 г., когато тя достига 6,7% или
5 748 лица. През 2011 г. се забелязват положителни индикации в стопанската
конюнктура, предимно в някои експортноориентирани производства, което води до
понижаване на безработицата – 6,3%. През 2012 г. делът на безработните отново
отбелязва леко движение нагоре (6,6%), за да намалее плавно към края на 2013 г.,
когато лицата, търсещи работно място, са 4 541. Сумарно, за периода 2009-2013 г.
относителният дял на безработните намалява с 21%.
Следва да се отбележи, че безработицата в Община Русе е значително по-ниска
от средното ниво за страната. През 2013 г. безработицата в национален план достига
11,8%, което показва увеличение от 0,4% пункта спрямо предходната 2012 г. Противно
на тенденциите на нарастване на безработицата в страната, в рамките на същия период
нивото в Община Русе бележи спад. Освен това, безработицата в Община Русе е пониска от средното равнище за Област Русе, което през 2013 г., следвайки националните
тенденции, се е увеличило с 0,4% до 10,7% в сравнение с 2012 г.
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По отношение на разпределението на регистрираните безработни лица по
населени места в Община Русе, на челно място се нарежда гр. Русе с 90% към края на
2013 г., следван от гр. Мартен (1,0%), с. Семерджиево (1,0%), с. Хотанца (1,3%) и с.
Тетово (1,5%). В останалите населени места търсещите работа са под 1% от общото
население.
При разпределението на безработните лица по полов признак за периода 20072013 г. се забелязва постоянна тенденция към увеличаване на безработицата сред
жените. Въпреки това съотношението между безработни мъже и жени е
приблизително равно. Наблюдава се съществен дисбаланс единствено през 2007 г.,
когато нивото на безработица сред нежния пол надхвърля двойно това сред мъжете.
За сметка на това, превес в полза на жените се забелязва през 2010 г., когато търсещите
работа дами са с 58 по-малко от представителите на силния пол (съответно 2 763 към
2 821). Към 2013 г. 53,8% от регистрираните безработни лица в Община Русе са жени,
46,2% са мъже. Що се отнася до относителния дял на регистрираните безработни
мъже, той бележи значително увеличение през 2008 г. (62,7%), в сравнение с
предходната 2007 г. (35,6%). Това нарастване се дължи на икономическата рецесия,
която има по-осезаем ефект в дейностите с преобладаваща мъжка заетост. По-ниският
процент на безработни мъже през 2013 г. в сравнение с 2008 г. е резултат от
възстановяване на част от тези дейности и разкриване и/или разширяване на
съществуващите производства, включително и с чуждестранни инвестиции.
Разпределението на безработните лица в различните възрастови групи е
сравнително равномерно. Изключение от тази тенденция се наблюдава по отношение
на броя на безработните над 55-годишна възраст. Възрастовият профил на
регистрираната безработица се обуславя от няколко взаимосвързани процеса:
социално-икономическо развитие и миграционно движение, демографска картина,
бизнес среда и инвестиционна динамика, оценка на въздействието от реализирани
активни политики в сферата на заетостта. До 2012 г. Община Русе се характеризира с
нарастване броя на регистрираните безработни лица във всички възрастови групи, с
изключение на групата над 55 г. През 2013 г. се наблюдава понижение на търсещите
работа във всички групи. По-висок процент на безработни е регистриран единствено в
групата на навършилите 55 години.
Периодът 2007-2012 г. се характеризира с постепенно, но устойчиво нарастване
на относителния дял на безработните младежи до 29 годишна възраст в Община Русе.
През 2007 г. той възлиза на 13,4% и продължава да се увеличава през годините, за да
достигне 18,7% през 2011 г. и 22,8% през 2012 г. В тази връзка ще отбележим, че
въпреки повишаването на стойностите, тази група успява да запази по-ниски нива в
сравнение със средните за страната, с изключение на 2012 г.
Трайната тенденция към увеличаване броя на регистрираните младежи без
работа се свързва с въздействието на фактори, характерни както за националния, така
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и за европейските трудови пазари, в т.ч. ограничени възможности на бизнеса за
разкриване на работни места; предпочитания на част от работодателите към наемане
на работна ръка от по-високите възрастови групи, с професионален опит и трудови
навици; несъответствие между образованието и изискванията на пазара на труда и др.
От средата на 2013 г. нивото на младежката безработица бележи спад и достига
стойности от 16,7%. Причините за положителното развитие са свързани с провежданата
активна политика по заетостта в контекста на Националната инициатива „Работа за
младите хора в България“ 2012-2013 г., както и с осъществяването на поредица от
целенасочени програми и мерки на местно и национално равнище. В резултат на
участие в подобна програма и провеждане на стаж, голяма част от младежите са
останали при същия работодател или са започнали работа при друг.
Относителните дялове на останалите възрастови групи са много близки по
стойности: във възрастовата група 30-34 г. делът на безработните е 9,6%; 11,2% от
хората между 35 и 39 г. търсят работа; 10,8% е процентът безработни в групата между
40 и 45 г.; приблизително толкова са и търсещите препитание на възраст между 45- и
49-годишна възраст.
Най-голям е делът на безработните над 50-годишна възраст – над 40%.
Тенденцията до 2012 г. сочи понижаване на относителния дял от 49,7% през 2007 г. до
35,1% през 2012 г. Тази посока на развитие се определя от повишения интерес от
страна на работодателите към наемане на работна сила с по-голям професионален и
житейски опит, както и на участието на все по-голям брой хора в програми, мерки по
реда на ЗНЗ и проекти, в т.ч. съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ). Този
курс бележи промяна през 2013 г., когато безработицата сред представителите на тази
възрастова група се увеличава в резултат на приключила сезонна и субсидирана
заетост.
Таблица 6 Структура на безработицата по възраст /брой лица/

Възрастови
групи

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- до 19 г.
- от 20 до 24 г.
- от 25 до 29 г.
- от 30 до 34 г.
- от 35 до 39 г.
- от 40 до 44 г.
- от 45 до 49г.
- от 50 до 54 г.
- над 55 г.

67
127
179
256
241
248
288
467
921

30
200
249
291
238
260
339
468
927

68
415
487
527
575
574
730
882
1490

43
353
451
563
613
579
713
862
1407

54
351
547
514
583
564
594
693
1196

69
492
661
583
593
566
521
693
1189

29
266
464
434
511
489
495
638
1215
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Интересен е анализът и по отношение на релацията между равнище на
безработица и степен на образование. Като цяло се наблюдава равномерно
разпределение в отделните групи. Към 2013 г. най-голям дял от безработните заемат
тези със средно специално и професионално образование – 1 996 души, следвани от
групата на безработните с основно и по-ниско образование – 991 души или 21,8% от
общия брой на безработните. Лицата, притежаващи висше образование – 989 души,
представляват 21,77% от общия брой на регистрираните безработни в Община Русе.
Техният дял остава по-висок спрямо средния за страната. Относителният дял на
безработните със средно общо образование е 13,1% или 595 души.
Таблица 7 Образователна структура на безработните лица в Община Русе /брой лица/

Степен на образование

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

483

622

1 024

1 025

1 094

1 306

989

1 110

1 222

2 591

2 243

2 043

2 233

1 966

със средно общо

232

260

424

787

690

648

595

с основно и по-ниско
образование

969

998

1 709

1 529

1 269

1 180

991

с висше образование
със средно специално и
професионално

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе

Професионално-квалификационната структура на безработните лица в Община
Русе е равномерно разпределена в отделните групи – с работническа професия,
специалисти, без квалификация и специалност. През 2013 г. най-голям е броят на
регистрираните безработни специалисти – 1 765 души. Сред тях преобладава броят на
тези с технически специалности, следвани от завършилите икономика и право и
специалности в сферата на услугите, транспорта и охраната. С най-нисък дял са
регистрираните безработни с работническа професия – 1 295 души, а броят на
неквалифицираните безработни е 1 481 и представлява 32,6% от общия брой незаети.
По-ниският дял на регистрираните безработни без квалификация и образование в
Община Русе се дължи до голяма степен на обявените позиции в ДБТ, за които не се
изисква квалификация, като за намиране на квалифициран труд, особено в гр. Русе,
най-често се използват електронните и печатни медии.

Таблица 8 Професионално-квалификационна структура на безработните /брой/

Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

С работническа професия

682

754

1 726

1 412

1 305

1 380

1 295
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Специалисти
Без квалификация и
специалност

1 050

1 238

2 175

2 044

1 983

2 295

1 765

1 062

1 010

1 847

2 128

1 808

1 692

1 481

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе

Броят на продължително безработните лица, т.е. на тези с престой в Бюрото по
труда над една година, значително намалява в течение на разглеждания период (20072013 г.). Докато относителният им дял през 2007 г. е 38,7%, или 1 081 души, то през
2013 г. тези стойности достигат до 15,9%, или 724 души.
Анализът на структурата и динамиката на регистрираната безработица в Община
Русе показва, че има нужда от действия, насочени към уязвимите групи на трудовия
пазар. Налице е потребност от продължаващи интервенции в подкрепа на тези групи
чрез проекти и мерки, финансирани от Държавния бюджет или Европейските фондове.
За уязвими на трудовия пазар се считат следните групи: безработни до 29 г. и над 50 г.,
безработни с нисък образователен ценз и/или с професии, които не се търсят на
местния трудов пазар, трайно безработни и хора с намалена работоспособност.
До 2013 г. със съдействието на Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) на територията
на Община Русе на работа са постъпили над 25 хил. безработни, а над 11 500 лица са
завършили успешно обучение, като 64% от тях са получили работно място вследствие
на това. Търсещите работа лица чрез ДБТ Русе могат да получат набор от
посреднически услуги – информиране, консултиране, подбор, професионално
ориентиране и консултиране, включване в Ателие за търсене на работа, насочване за
работа към заявени свободни работни места от работодатели, включване в
субсидирана заетост и/или обучение и др.
По отношение на разпределението на заявените от работодатели свободни
работни места от реалния сектор в ДБТ Русе, половината от тях са в сферата на
преработващата индустрия, в т.ч. конфекционно и текстилно производство;
машиностроене, металообработване, металургия, производство на филтри за
автомобили, на санитарни материали, керамични изделия. Следва търсенето от
търговията (10,4%), строителството (6,1%), административните и спомагателни
дейности (5,1%), образованието (4,5%) и др.
Най-търсени чрез ДБТ професии през 2013 г. са следните: шивач; гладач;
работник – спомагателни и довършителни дейности; общ работник; етикеровач;
машинен оператор производство на санитарни принадлежности; машинен оператор –
производство на дървени палети; машинен оператор – производство на биогорива;
плетач; мебелист; монтажник; тракторист; международен шофьор; окачествител;
зареждач; чистач; барман; сервитьор; готвач; сервитьор; учител; оператор прахово
боядисване и др.
През 2012 г. преобладава търсенето чрез ДБТ на нискоквалифицирана работна
сила – над 75,0% от общо заявените свободни работни позиции. През 2013 г. 14,4% от
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местата в ДБТ са за специалисти, като преобладават професионални направления
образование (26,2%), техника и технологии (17,0%), услуги, транспорт и охрана (16,5%),
икономика и право (11,6%).
Обхватът на постъпилите на работа на първичния трудов пазар чрез бюрото по
труда се определя от:
o търсенето на работна сила, повлияно от нестабилната икономическа
среда, междуфирмената задлъжнялост, дълговата криза в редица
европейски страни и др. фактори;
o поддържането в част от стопанските субекти на достигната оптимална
заетост, след проведени структурни реформи и редуциране на персонал;
o възможностите за ползване на субсидии от работодателите при
разкриване на работни места, които изместват търсенето на първичния
трудов пазар;
o предпочитанията за ползване на други източници за търсене на работна
ръка /електронни и печатни медии и др./;
o ограниченията за удовлетворяването на нарастващите потребности и
изисквания на бизнеса относно качества, умения и компетенции на
работната сила, произтичащи от професионално-квалификационния
профил на регистрираната безработица в ДБТ.
ДБТ Русе води активна политика по заетостта, насочена към ограничаване на
безработицата, насърчаване на заетостта и развитие на умения и компетенции у
заетите и безработни лица. В тази връзка ежегодно се утвърждават параметри, които
са финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд по ОПРЧР и други
донорски фондове.
През 2011 и 2012 г. нараства делът на включените в заетост на субсидирани
работни места в общия брой наети чрез посредничеството на бюрото по труда в
Община Русе. Докато през 2010 г. относителният дял е бил 12,0%, то през 2011 г. той е
почти двойно по-голям – 21,0%. Това се дължи на големия набор от насърчителни
мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и на нарасналия брой на
включените в следните директни схеми по ОПРЧР:
o „Развитие“ – 549 лица включени в заетост след ваучерно обучение по
специалност, предварително посочена от работодателя;
o Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за
стаж /“Ново начало“/- 345 младежи до 29-годишна възраст,
регистрирани в ДБТ, със завършено средно или висше образование и без
трудов стаж по специалността са включени в стажуване. Същите са
обучени на работното място от наставник;
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o „Отново на работа“ – 149 безработни, след обучение по ключова
компетентност, са включени в заетост за отглеждане и предоставяне на
качествена грижа на деца от 1 до 3–годишна възраст. По този начин се
дава възможност на родители да съчетават професионалния и семейния
си живот;
o „Подкрепа за заетост“ – осигурена е заетост и обучение по ключова
компетентност на работното място на 321 безработни от Общината,
преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда;
o „Първа работа“ - след завършване на ваучерно обучение по
професионално образование/ключова компетентност, съобразно
заявени потребности за конкретна позиция от работодатели от реалния
сектор, на 143 безработни до 29 г. е осигурена заетост.
Освен директните схеми по ОПРЧР, са реализирани и редица грантови схеми по
същата оперативна програма, в т.ч.
o Схема „Вземи живота си в свои ръце” – 93 безработни от уязвими групи
на пазара на труда са завършили успешно обучение, като 49 от тях са
включени в стажуване;
o Схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта - 56
безработни успешно са завършили професионално обучение, след което
48 от тях са включени в стажуване за срок от три месеца;
o Схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара
на труда” - по сключените общо 9 договора в Община Русе 534
безработни лица са включени в обучение за придобиване или
повишаване на професионалната квалификация, за обучение по ключови
компетентности, както и в мотивационно обучение за разработване на
планове за професионално развитие и усъвършенстване, които ще
подпомогнат процеса на интеграцията им и по-лесна адаптацията към
динамичните условия на пазара на труда.
На русенския пазар на труда през периода 2007 – 2013 г. успешно се реализират
националните програми „От социални помощи към осигуряване на заетост”,
„Асистенти на хора с увреждания”, „Старт на кариерата”, „Заетост и професионално
обучение на хора с трайни увреждания” и проект “Красива България”.
За подобряването на качеството на работната сила в Община Русе се
организират редица обучения. Резултатите от прилагането на формите за обучение на
възрастни през периода 2007 – 2013 г. са, както следва:
Таблица 9 Обучения чрез ДБТ - Русе

Индикатор

Мярка

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Обучени безработни лица
по ЗНЗ, програми и проекти,
финансирани от ДБ
директни схеми по ОПРЧР, в
т.ч.
ваучерно обучение
Развитие
Първа работа
Предприемчиви българи
Отново на работа
обучение на работното място
Подкрепа за заетост
Ново начало
грантови схеми по ОПРЧР
Общо

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

710

376

220

56

106

239

167

0

0

0

150

215

1 000

390

0
0
0
0
0
0
0
0
0
710

0
0
0
0
0
0
0
0
0
376

0
0
0
0
0
0
0
0
0
220

149
106
0
0
43
1
0
1
0
206

174
137
0
0
37
41
0
41
0
321

668
385
72
169
42
332
105
227
0
1 239

98
0
71
0
27
292
216
76
590
1 147

Обучени заети лица
по ЗНЗ, програми и проекти,
финансирани от ДБ
директни схеми по ОПРЧР, в
т.ч.
Аз мога
Аз мога повече
Адаптивност
По близо до работа
грантови схеми по ОПРЧР
Общо

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

270

137

0

0

0

0

0

0

0

0

1 537

1 550

654

814

0
0
0
0
0
270

0
0
0
0
379
516

0
0
0
0
680
680

1 536
0
1
0
411
1 948

611
939
0
0
48
1 598

0
620
0
34
0
654

0
751
0
63
967
1 781

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе

Образование
Подготовката на добре квалифицирана и образована работна ръка, която да
бъде конкурентоспособна на сегашния пазар на труда, както и повишаването на
образователно-квалификационния статус на населението е от изключително важно
значение за Общината и региона, като постигането на тези цели би довело до растеж и
подобряване на икономическото ѝ състояние. Именно интелигентният растеж е един
от основните приоритети на (ЕС) и Стратегията „Европа 2020“.
Община Русе разполага с добре развита образователна система и
инфраструктура, както и сравнително добър образователен статус на населението. В
Общината се предлагат всички нива на законодателно установената образователна
система в България – предучилищно, начално, средно и висше образование.
Според начина на финансиране институциите, предоставящи образователни
услуги, се разделят на:
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o Общински – според чл. 11 от Правилника за прилагане на закона за
народната просвета, общински са детските градини и обслужващи звена,
които са с местно значение. Те се финансират от общинския бюджет и
ползват имоти, които са публична общинска собственост;
o Държавни – те получават финансиране от държавния бюджет чрез
Министерство на образованието и науката или други министерства и
ведомства. Имотите, които управляват, са публична държавна
собственост;
o Частни – финансирането се осъществява по стопански начин от
собствениците.
Според чл. 11 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета,
общински са училищата, които са с местно значение, финансират се от общинския
бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост4.
На територията на Община Русе функционират 26 общински училища, от които 1
начално училище, 16 основни училища, 1 помощно училище, 6 средни
общообразователни училища и 2 гимназии – езикова и математическа. Община Русе
разполага с 3 гимназии до 2011 г., след което СУ „М-р Атанас Узунов“ е преобразувано
от общинско в държавно.

Таблица 10 Гимназии и средни общообразователни училища

ученици

2010/2011 г.

ученици

2009/2010 г.

Ученици

АГ „Гео Милев“
МГ „Баба Тонка“
СОУЕЕ „Св. К. К.
Философ“
СОУПНЕ „Фр. Шилер“
СОУ „Хр. Ботев“
СОУ „Й. Йовков“
СОУ „Възраждане“
СОУ „О. Панов“
СОУ „В. Левски“
СУ „М-р Ат. Узунов“

2008/2009 г.

ученици

Учебно заведение

2007/2008 г.

ученици

2006/2007 г.

606
720

602
725

577
730

568
743

752

1 624

1 594

1 573

1 545

1 527

1 168
1 059
854
1 024

1 139
1 073
795
961

1 041
1 018
651
850

985
989
616
810

1 716
454

1 724
393

1 085
1 051
782
916
Преобразувано в ОУ
1 707
367

1 708
338

1 800
347

Източник: Община Русе

4

http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60
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Вследствие на отрицателните демографски тенденции и на миграционните
процеси през последните години се наблюдава продължителна тенденция на
намаление броя на учениците в Община Русе. Това от своя страна води до съкращаване
на паралелките и педагогическия персонал, както и до преструктуриране и закриване
на образователните институции. Създава се организация чрез училищни автобуси да се
превозват деца от населените места със закрити училища до най-близкото действащо
училище.
Освен намаляващия брой ученици, учебните заведения са изправени пред
редица предизвикателства, свързани с поддръжка на сградите, повишаване на
енергийната им ефективност, осъвременяване на материалната база и закупуване на
модерно оборудване. В тази връзка, през 2012 г. Община Русе приключи проект,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР), в резултат на
който бяха въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност на седем
училищни сгради на територията на гр. Русе – ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Олимпи
Панов“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУПНЕ „Фридрих Шилер“, СОУЕЕ „Св. КонстантинКирил Философ“, ОУ „Тома Кърджиев“ и ОУ „Никола Обретенов“. Сред резултатите от
проекта се нареждат: осъвременени условия за обучение чрез постигане на екологична
среда с намаление на количествата вредни емисии, шумове и газове; подобряване
качеството на жизнената и работна среда; подобряване нивото на образователния
процес; осигуряване на равен достъп до образование за групите в неравностойно
положение; оптимизиране управлението на образователната инфраструктура,
създавайки условия за висока степен на рентабилност и прилагането на модерни и
ефективни образователни методи.
На територията на Община Русе функционират 13 професионални гимназии, 1
спортно училище, 1 национално училище по изкуствата и 1 помощно училище. Поради
трайна липса на желаещи да се обучават по предлаганите професии и специалности,
през 2013 г., със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, са
закрити две професионални гимназии – Професионална гимназия по химични
технологии и биотехнологии „Проф. Димитър Баларев“ – Русе и Професионална
гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Русе.
Характерно за структурата на средното образование на територията на Община
Русе е, че тя е съобразена с нуждите на местната икономика. Професионалните
гимназии обхващат специалности и професии като строителство, механотехника,
електроника, транспорт, туризъм, облекло, икономика, които към настоящия момент
отговарят на потребностите на регионалната икономика.
Таблица 11 Съотношение брой паралелки - брой ученици в професионалните гимназии в Община Русе

2008/2009 г.

2009/2010 г.

2010/2011 г.
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Име на учебното заведение

паралелки

ученици

паралелки

ученици

паралелки

ученици

ПГПТ „Атанас Ц. Буров“
ПГМТ
ПГСАГ „П. Пенев“
ПГДВА
ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“
ПГЗХТ „Асен Златаров“
ПГИУ „Елиас Канети“
ПГХТБ „Проф. Д. Баларев“
ПГО „Недка Иван Лазарова“
ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“
ПГРКК
ПГСС „Ангел Кънчев“
ПГ по транспорт

18
12
12
21
27
12
29
13
24
19
17
7
11

373
277
445
521
671
269
762
306
569
485
368
164
222

20
11
21
23
26
9
28
11
22
19
12
6
8

422
246
488
536
636
184
734
261
511
473
255
141
180

20
11
23
23
26
7
27
9
20
21
9
6
8

406
264
530
535
643
135
703
195
459
542
190
127
188

Източник: РИО на МОН – Русе (Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.)

Данните сочат, че демографските процеси оказват влияние и върху развитието
на професионалните гимназии. Налице е значителен спад в броя на учениците,
респективно на паралелките и на педагогическия персонал. Докато през учебната
2008/2009 година общият брой на учениците в професионалните гимназии е 5 432, то
през 2010/2011 година е намалял с над 500 ученика. В по-голямата част от учебните
заведения се наблюдава спад и в броя на паралелките, като увеличение има
единствено в ПГСАГ „П. Пенев“, ПГДВА и ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“. Този спад е
неравномерен и с различен темп. Това в голяма степен отразява промяната на
предпочитанията на учениците за получаването на образование и квалификация в
определена професионална сфера.
Законът за народната просвета определя с чл. 11 като частни училищата, които
се откриват или преобразуват по искане на български физически и юридически лица и
не са на бюджетна издръжка5.
Частното образование в Община Русе е слабо развито. На нейната територия
функционират 4 частни училища – Средно общообразователно духовно училище,
Частна профилирана гимназия „Джон Байрон“, Частна профилирана гимназия „Джон
Атанасов“ и Първо частно общообразователно училище „Леонардо да Винчи“. В
потвърждение на изведените дотук тенденции, данните от таблиците показват, че
учениците в частните училища са по-малко през последните години. Изключение прави
единствено ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“, чиито възпитаници се увеличават.

5

http://www.erisee.org/downloads/2013/2/b/Education%20Law%202012%20BL.pdf
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Таблица 12 Брой паралелки и брой ученици в частните училища в Община Русе

паралелки

ученици

паралелки

ученици

СОДУ
ЧПГ „Джордж Байрон“
ЧПГ „Джон Атанасов“
ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“

2010/2011 г.

ученици

Име на учебното заведение

2009/2010 г.

паралелки

2008/2009 г.

4
1
8
11

49
2
13
24

4
1
7
14

48
4
13
40

4
1
3
13

42
5
4
42

Източник: РИО на МОН – Русе (Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.)

Две са висшите училища, които функционират на територията на Община Русе –
държавният Русенски университет „Ангел Кънчев“ и частното Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе.
Русенският университет „Ангел Кънчев“ е преобразуван в автономно държавно
училище с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. Той в голяма степен
допринася за осигуряването на висококвалифицирани кадри за пазара на труда в
региона. РУ „Ангел Кънчев“ е значима регионална, национална и международна
образователна и научноизследователска институция, която обучава около 10 000
студенти в три от четирите основни области на науката. Висшето училище предлага
следните образователно-квалификационни степени – „бакалавър“, „магистър“ и
„доктор“.
Университетът предлага обучение в осем факултета: Аграрно-индустриален
факултет; Машинно-технологичен факултет; Факултет „Електротехника, електроника и
автоматика“; Транспортен факултет; Факултет „Бизнес и мениджмънт“; Факултет
„Природни науки и образование“; Юридически факултет; Факултет „Обществено
здраве“. Русенският университет разполага също така с два филиала – съответно в
градовете Силистра и Разград. През 2012 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" е
акредитиран от НАОА с изключително високата оценка 9.28, която позволява
образователен капацитет от 15 000 студенти.. Университетът ежегодно приема
студенти в над 50 бакалавърски специалности и близо 80 магистърски програми и
провежда обучение по 43 акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор“.
Таблица 13 Обучавани докторанти в Русенски университет "Ангел Кънчев"

Година
Брой
докторанти

2007

2008

2009

2010

2011

156

130

111

151

163

Източник: Русенски университет
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Русенският университет попада сред първите десет висши учебни заведения в
България, класирани според броя на обучаваните студенти. Мнозинството от
студентите (около 70%) са от населени места в Североизточния регион – Русе, Разград,
Силистра и Търговище.
Таблица 14 Обучавани студенти в Русенски университет "Ангел Кънчев"

Година
Брой
студенти

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

8 281

8 223

8 921

9 369

9 447

10 000

Източник: Русенски университет

През периода 2007 – 2013 г. се наблюдава устойчива тенденция към
увеличаване броя на студентите, което затвърждава водещата позиция на висшето
учебно заведение в региона. Постоянен остава и делът на чуждестранните студенти –
около 500 годишно, от над 17 страни (Турция, Гърция, Ирак, Китай, Русия, Йемен,
Нигерия, Македония, Молдова, Украйна, Естония, Казахстан, Сърбия, Норвегия,
Румъния, Албания, Тунис и др.).
Конкурентно предимство на Русенския университет е наличието на
бакалавърски и магистърски програми, които се изучават изцяло на английски език.
Към Русенския университет функционира и единствената трансгранична образователна
структура в Югоизточна Европа – Българо-Румънският интеруниверситетски Европа
център (БРИЕ). Този факт спомага както за засилването на трансграничното
сътрудничество и развитието на трансграничния регион Румъния-България, така и за
утвърждаването на Русенския университет като една престижна образователна
институция на европейската и международна сцена. БРИЕ е форма на сътрудничество
между Русенски университет, Букурещката Стопанска академия и германски
университети, която възниква като проект по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа
въз основа на инициатива на Конференцията на Германските Ректори през 2000 г. През
2006 г. влиза в сила Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване
дейността на БРИЕ между Правителството на Румъния и Правителството на Република
България. Студентите и абсолвентите на БРИЕ са вече над 200 от 14 страни.
Транснационалната академична общност БРИЕ извършва и изследователска дейност,
финансирана по програми на ЕС за трансгранично сътрудничество. Обучението в двете
магистърски програми на БРИЕ е изцяло на английски език и дава своя принос за
подготовката на кадри, които да са напълно подготвени за бързо променящия се свят,
адекватни на пазара на труда и посветени на мисията „да преодоляват граници“.
Екипи на Русенския университет „Ангел Кънчев“ са включени в изпълнението на
над 250 многостранни и двустранни международни договори и споразумения по наука
и образование, като само по програма Еразъм сключените договори са над 200, което
нарежда РУ сред лидерите по международно сътрудничество Обхванати са повече от
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20 международни програми за сътрудничество с партньори от около 40 страни от
Европа, Азия и Америка. Всяка година се осъществяват между 450 и 520 участия на
преподаватели, служители, студенти и докторанти в международни обучителни и
практически форуми, като броят на студентите и докторантите непрекъснато расте.
Само по Програма Еразъм всяка година за обучение и практика заминават между 70 и
100 студенти.6 Това води до трансфер на добри практики и съответно подобряване на
знанията на студентите и техните възможности за кариерно развитие.
В съответствие с концепцията за учене през целия живот (life-long learning) и
чл.6, ал.1, т.2 и чл.43 от Закона за висшето образование, Центърът за продължаващо
обучение към Русенския университет провежда обучение за повишаване на
квалификацията или придобиване на допълнителна квалификация. Организират се
дългосрочни и краткосрочни курсове в областта на педагогиката, инженерството,
икономиката, езиковото обучение, информатиката и информационните технологии. В
най-голяма степен заинтересовани от наличието на подобна услуга са икономическите
субекти в региона, които осигуряват работни места. Тенденцията към увеличаване на
търсенето на подобни курсове за повишаване на квалификацията за сигнал за
развитието на икономически сектори, характеризиращи се с висока степен на
динамика и потребност от адаптивни и ориентирани към промяната кадри на пазара на
труда.
Русенският университет допринася и за развитието на научния и
изследователски потенциал на региона. Ежегодно се провеждат научни конференции,
на които се представят множество научни доклади, статии и учебници.
Научноизследователската активност на самия преподавателски състав също е висока.
За периода 2007-2013 г. от членовете на академичната общност са публикувани 132
монографии, 1893 статии, 3860 доклади, 167 студии, 221 учебници, 268 учебни
помагала и 89 книги. Университетът управлява и научноизследователски проекти,
коетое доказателство за сериозния научен и иновационен потенциал с който Русе
разполага че Русе разполага със сериозен научен потенциал.
Русенският университет „Ангел Кънчев” е инициатор и координатор на редица
международни проекти, сред които EUROPEAN THEMATIC NETWORK FOR DOCTORAL
EDUCATION IN COMPUTING (Европейска тематична мрежа за подготовка на докторанти
в областта на компютинга), в който участват 69 университета и фирми от 29 европейски
страни. За ръководството на този проект университетът получава престижната награда
плакет „ПАРТНЬОР НА ЕВРОПА”. За успешно ръководство на международни проекти
през 2008 г. МОМН присъжда на университета наградата „ПИТАГОР”.7

6
7

http://www.uni-ruse.bg/
Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г., стр. 106
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Русенският университет „Ангел Кънчев“ допринася в много голяма степен за
социално-икономическото развитие на Община Русе и Област Русе, като играе важна
роля при формирането на социалния капитал. Университетът е модератор в процеса на
осъществяване на връзка между елементите на „триъгълника на знанието“ – висше
образование, бизнес и научно-изследователска дейност. Освен че е един от водещите
работодатели в Община Русе, университетът си сътрудничи активно с публичния и
неправителствения сектор и подпомага тяхното развитие чрез разработването и
осъществяването на съвместни проекти и иновации.
Река Дунав оказва влияние и допринася за развитието на образованието и
инициирането на съвместни проекти с държавите, разположени по поречието на
реката. Университетът има водеща роля в трансграничния българо-румънски регион,
изпълнявайки голям брой трансгранични проекти и инициативи. Освен трансграничния
проект БРИЕ, съществува и проектна идея за създаването на съвместна магистърска
програма по „Дунавистика“. Тя представяла изключително иновативна специалност в
подкрепа на целите и приоритетите, заложени в Дунавската стратегия.
В тази връзка Русенският университет заема лидерска позиция в подобни
инициативи от международно и национално значение, което доказва неговият
национален и международен авторитет, който от своя страна допринася за
положителния имидж на областта като цяло. Русенският университет членува в
престижни международни организации, като: Европейска университетска асоциация,
Конференция на ректорите на университетите от дунавските страни, Вишеградска
университетска асоциация, Интеруниверситетски център-Дубровник и др.
Филиалът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Русе e
правоприемник на филиала на Висше училище „Земеделски колеж“ – Пловдив.
Филиалът получава статут на университет през 2011 г. след решение на Народното
събрание на Република България.
Висшето училище предлага следните образователно-квалификационни степени
– „бакалавър“ и „магистър“. Студентите могат са се обучават по следните бакалавърски
програми – Аграрна икономика, Стопанско управление, Икономика на туризма,
Управление на агробизнеса, Управленски информационни системи и Финанси.
Филиалът предлага и обучение по 12 магистърски програми в две основни
направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ - Стопанско управление,
Управление на проекти, Управление на селските райони, Управление на общините,
Артмениджмънт, Административно-информационен мениджмънт, Управление на
комуникационните системи, Маркетинг и реклама, Финанси и банково дело,
Счетоводство и одит, Икономика и управление на агробизнеса, Икономика и
управление на туризма. Филиалът предлага и обучение в квалификационни курове и
специализации в различни области на мениджмънта, икономиката, технологиите и
иновационните практики.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, в
изпълнение на договор №13-13-61/07.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

37

Университетът разполага със съвременна учебна база, учебни сгради с
аудиторна площ, лекционни семинарии и лабораторни зали, компютърни зали, богата
библиотека, собствено опитно поле и учебно-опитна гради. Педагогическият състав на
филиала е съставен от високо-квалифицирани преподаватели и специалисти.
Благодарение на сътрудничеството и осъществяването на трайни връзки с
университети и колежи, учебни центрове, фермерски организации др. от страни като
Гърция, Германия, Дания, Холандия, Испания, Италия, Словакия, Румъния, Гърция,
Обединеното кралство, Турция, Австрия, Полша, Белгия и др. ВУАРР успява да повиши
мобилността на студентите и преподавателите си. Това сътрудничество се изразява в
участието на филиала в различни международни програми, проекти и договори в
областта на обучението, образованието и научноизследователската дейност.
Чудесна възможност за висшето училище е и получената през 2008 г. разширена
харта „Еразъм“, която дава възможност на студенти и преподаватели да се обучават в
чуждестранни колежи и университети от ЕС, както и да провеждат практически
стажове.
Висшето училище организира и различни краткосрочни и дългосрочни курсове в
много области: зеленчукопроизводството, зърнените култури, овощните насаждения и
ягодоплодните култури, лозарството, животновъдството, растителната защита,
лечебните растения, биологичното земеделие, биологичното растениевъдство,
биологичното пчеларство, маркетинга и реализирането на продукцията от
земеделското стопанство, качеството и безопасността на храните, опазването на
околната среда и агроекологичните плащания. Във връзка с кандидатстването по
различни Европейски програми, университетът осигурява обучения и консултации.
Образованието и обучението са от съществено значение за развитието на Русе.
Именно поради тази причина се отделя особено внимание на образователната система
и нейното поддържане на едно високо ниво. Община Русе разполага с висок потенциал
за изграждането на качествен, високообразован човешки ресурс, който ще допринесе
за икономическото и социално развитие както на общината, така и на региона.
Инфраструктура, свързаност и достъпност
Транспортно-географското разположение на Община Русе благоприятства в
голяма степен нейното развитие и осигурява редица предимства по отношение на
нейната инфраструктура, свързаност и достъпност. Транспортната инфраструктура на
Общината е сравнително добре развита. Тя включва автомобилен, железопътен, воден
и велосипеден транспорт. Има и изградена инфраструктура за въздушен транспорт,
която към момента не е в експлоатация. Реконструкцията и модернизацията на някои
основни транспортни участъци и поддържането на високо ниво на
телекомуникационната инфраструктура ще благоприятства в голяма степен развитието
на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции в Община Русе.
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Транспортна инфраструктура
През територията на Община Русе преминават редица автомобилни,
железопътни, водни и велосипедни маршрути. Това се дължи на стратегическото
транспортно-географско разположение на Общината, което представлява едно от
основните ѝ конкурентни предимства. От най-голямо значение за развитието
автомобилния и воден транспорт и на Русе като цяло са двата Паневропейски
транспортни коридори – Европейски транспортен коридор (ЕТК) №9 (Хелзинки-Сaнкт
Петербург-Псков-Витебск-Kиев-Любашевка-Кишинев-Букурещ-Русе-ДимитровградАлександруполис) и Европейски транспортен коридор №7 (Рейн-Майн-Дунав).
Коридор №9 свързва държавите от Североизточна Европа през Румъния и България с
пристанище Александруполис на Егейско море, а ЕТК №7, чиито участък на територията
на България е река Дунав, свързва Европа и Азия, като през Черно море се осъществява
директна връзка с мрежата от вътрешните плавателни канали на Русия и страните от
Каспийския басейн. По отношение на железопътния транспорт важна роля играя жп
линията Русе-Варна, която позволява осъществяването на интер/мултимодални
превози. През територията на Община Русе преминава и международният
велосипеден маршрут ЕвроВело 6 (Франция-Швейцария-Германия-Австрия-СловакияУнгария-Сърбия-България-Румъния), който е наречен Маршрут на реките, защото
следва 3 от най-големите европейски реки – Лоара, Рейн и Дунав. Наличието на
разнообразна и сравнително добре развита транспортна инфраструктура позволява
развитието на транспорта и спедицията. За подобряване на състоянието на основната
транспортна инфраструктура в Общината е нужна рехабилитация и модернизация на
основните свързващи маршрути.
Автомобилен транспорт
Община Русе се характеризира с добре развита и равномерно разпределена по
територията ѝ пътна мрежа. Тя се състои от републикански и местни общински пътища.
Фактори като специфика на релефа, историческо оформление на трасетата за близки и
далечни кореспонденции, както и значението на гр. Русе като важен стопански, делови
и културен притегателен център оказват влияние върху формирането на пътната
мрежа.
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Фигура 5 Основни пътни артерии
Източник: Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Пътищата от републиканската пътна мрежа са в сравнително добро
експлоатационно състояние. През територията на Община Русе преминават следните
републикански пътища: І–5 / Е-85 (Русе-Бяла-Маказа-граница Гърция), І–2/Е-70 (РусеРазград-Варна), ІІ–21 (Русе-Тутракан-Силистра), ІІ–23 (Русе-Червена вода-КубратИсперих), ІІ–52 (Русе-Мечка-Свищов-Никопол), ІІІ–501 (Русе-Иваново-Бяла), III-2302
(Червена вода–Семерджиево–Ветово–Сеново). Те са ветрилообразно разположени и
концентрирани в и около гр. Русе, с което осигуряват връзката на Община Русе със
съседните общини и по-големите областни градове.
Най-натоварен и с най-много пътнотранспортни произшествия е първокласен
път I-5 (Е-85 Русе-В. Търново) в отсечката Русе-Бяла-разклон за Плевен. Една от
основните причини за това е непригодеността на пътя да поеме интензивния трафик по
тази отсечка. За да бъде подобрена безопасността на движение и да бъде улеснено
придвижването по направление Русе-В. Търново-Свиленград, в Агенция „Пътна
инфраструктура“ е приет Доклад за прединвестиционно проучване на Скоростен път
„Русе-Свиленград“ от км 0+000 до км 276+988.
Общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на Община
Русе е около 102 км, от които 34,6 км са първокласни пътища, а 44,6 км са второкласни.
Гъстотата на пътната мрежа е около 0,179 км/км2. Част от пътища І-2/Е70 и І–5/Е-85
попадат в зоната на Паневропейски транспортен коридор №9. От север градът се
пресича от още няколко международни пътища: Будапеща-Брашов-Букурещ-Русе,
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Варшава-Лвов-Букурещ-Русе и Москва-Киев-Букурещ-Русе-София, който осигурява
връзка с Македония и Албания.
Ключов елемент от транспортната инфраструктура е Дунав мост, който
осъществява връзката между пътните мрежи на България и Румъния. Интензивният
трафик и стратегическото значение на съоръжението обуславят необходимостта от
реорганизация и ремонт на пътната и уличната инфраструктура, намираща се
непосредствено в зоната на ГКПП Дунав мост. Сред дейностите с приоритетно значение
се нареждат още естетизиране на околните пространства, изграждане на паркинги,
поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка, сигнализация и др. Част от
бъдещите инвестиционни намерения на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са
насочени към подобряване и развитие на републиканската пътна мрежа на
територията на Община Русе. Предвиждат се редица дейности, в т.ч. извеждане на
автомобилното движение извън очертанията на гр. Русе – Скоростен път „РусеСвиленград от км. 0+000 до км. 276+988; рехабилитация на път I-5 Русе–В. Търново;
рехабилитация на път II-23 Русе-Червена вода-Кубрат-Исперих и рехабилитация на път
III-2302 Червена вода-Семерджиево.
Общинските пътища, които са бивши IV-класни пътища и други от местно
значение, заемат изключително важна роля в социално-икономическото развитие на
Община Русе. Подобно на републиканската пътна мрежа, общинската е сравнително
равномерно разпределена и с подчертано радиална насоченост към гр. Русе. Общата
дължина на общинската пътна мрежа е 103 441 км и е относително добре развита с
оглед на факта, че повечето населени места са разположени върху територия с хълмист
релеф. Осигурена е транспортната връзка между населените места и общинския
център, от една страна, и главните пътища от републиканската пътна мрежа - път I – 2
Русе-Варна, I – 5 Русе-В. Търново, път II – 21 Русе-Силистра, II – 23 Русе-Кубрат и III – 501
Русе-Иваново.
Радиалният характер на пътната мрежа създава трудности при свързването на
северните и южните населени места в Общината. Поради тази причина достъпът до
крайбрежната зона и река Дунав и до териториите с ясно изразена индустриална
активност е затруднен и се осъществява с висока степен на криволинейност на
съответните пътища. Този факт се предопределя от характера на релефа и връзките
между някои съседни населени места през пътища от по-висок клас (такъв е случаят
със селата Хотанца, Долно Абланово и Просена) са недостатъчни.
Състоянието на по-голямата част от пътната мрежа в Община Русе е добро, но
някои от участъците имат нужда от преасфалтиране, поставяне на нова вертикална
сигнализация и хоризонтална маркировка, пътни знаци и указателни табели, ремонт на
пътните съоръжения и т.н. Особено внимание трябва да бъде обърнато на ремонтните
дейности по пътищата, водещи до културно-историческите обекти и забележителности.
Възприето е от общинското ръководство като правило общинските пътища, макар и
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етапно, според финансовите средства, да бъдат цялостно преасфалтирани. Изцяло
завършени отсечки от общинската пътна мрежа са път II- 23 Русе-Кубрат клон Образцов
чифлик, Тетово – до границата със землището на Смирненски, Николово-Долно
Абланово клон Просена, Ново село-Семерджиево.
Общественият транспорт в Община Русе покрива всички населени места на
нейната територия. Всички автобусни линии са с направление Русе, като пътуването от
южните към северните населени места е възможно единствено през Русе. Достъпът до
по-голямата част от селата се осъществява по пътища от републиканската пътна мрежа
– Басарбово, Мартен, Ново село, Сандрово, Тетово, Червена вода, а до останалите - по
общинските пътища. От по-нисък клас са пътищата, водещи към селата Долно
Абланово, Просена, Хотанца и Ястребово. Обществен транспорт е организиран
единствено 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. Според честотата на достъп автобусите в
едно направление могат да се разделят в 4 основни групи: до 15 минути – Мартен,
Ново село и Сандрово; от 16 до 30 минути – Басарбово, Николово и Червена вода; от 31
до 60 минути – Просена, Семерджиево, Тетово, ДЗС и Образцов чифлик; повече от 60
минути – Долно Абланово, Хотанца и Ястребово.
Велосипеден транспорт
На територията на Община Русе има значителен потенциал за развитието на
градски и извънградски велосипеден транспорт. Към настоящия момент активно се
работи в посока създаване на съвременни условия за развитието на велосипедния
транспорт. От началото на 2014 г. Община Русе е в процес на разработване на цялостен
план за велосипедна мрежа, в резултат на което ще бъде изградена велосипедна
мрежа, отговаряща на общоевропейските стандартни.
На територията на Община Русе има изградени три велосипедни алеи - две в
рамките на града и една извънградска. Придвижването с велосипед в гр. Русе е
възможно по алеите в Младежкия парк и по част от пешеходната улица
„Александровска“. Извънградската велосипедна алея свързва ГКПП „Дунав мост“ с
района на бившия комбинат за тежко машиностроене /КТМ/. Обособените за
велотранспорт алеи не са в добро състояние, а вертикалната и хоризонтална
маркировка по тяхното продължение е амортизирана и непълна. Настилката на
извънградската алея в голямата си част е силно нарушена и има нужда от цялостна
подмяна, за да бъде годна за експлоатация по предназначение.
Община Русе изпълнява проект за Интегриран градски транспорт, в който е
предвидено изработването на цялостен велосипеден план за развитието на гр. Русе,
който се базира на вече съществуващия предварителен план. До приключването на
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километрова градска велосипедна мрежа. През месец май 2014 г. бяха извършени
заснемане и анализ с помощта на специализирана лабораторна техника на улици и
тротоари в Русе, които ще попаднат в т.нар. „Мастерплан на велосипедното движение“.
Освен това, по инициатива на граждани Общински съвет – Русе взе решение за
провеждане на предпроектно проучване през 2014 г. и последващо поетапно
изграждане на велосипедна алея от Русе към Лесопарк „Липник“.
Железопътен транспорт
Железопътният транспорт на територията на Община Русе е добре развит и
разполага с инфраструктура в добро техническо състояние. От икономическа гледна
точка най-голямо значение за Община Русе имат жп линиите Русе-Горна Оряховица и
Русе-Варна. Железопътният възел на Русе обхваща една централна пътническа гара,
една техническа, две разпределителни и три товарни гари, две от които обслужват
съответно Западната и Източната промишлени зони. Русенската жп гара е от
стратегическо значение за Община Русе, поради възможността за осъществяване на
комбинирани превози по европейските транспортни коридори №7 и №9. От гара Русеразпределителна излиза железопътната линия за Букурещ, която до моста на река
Дунав е двойна. Гарите са свързани помежду си с два открити релсови пътя, които са
без всякаква шумова защита и на места пресичат на ниво градска улична мрежа.
Въпреки че е осигурен достъп до кварталите Долапите и Образцов Чифлик, както
и до общинските села Червена вода и Ястребово, железопътният транспорт не може да
бъде използван като приградски обществен транспорт, поради отдалечеността на
населените места от гарите и малката честота на влаковете.
От транспортна гледна точка железопътната линия Русе-Варна представлява
важен фактор за социално-икономическото развитие на Община Русе. Тя е
изключително перспективна и икономически изгодна поради възможностите за
комбинирана транспортна връзка „Река Дунав (пристанище Русе) – железница
(автомобил) – Черно море (пристанище Варна)“. За да може да бъде осъществена тази
транспортна връзка, е нужна реконструкция на железопътната линия, както и на
пътната инфраструктура между Русе и Варна (първокласен път I-20/E-70). Ако бъде
реализирана тази мултимодална верига, периодът за транспортиране ще бъде
съкратен с около два дни, респективно разходите за канални и други такси в долното
течение на река Дунав ще бъдат понижени.
По данни на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията от държавния бюджет са планирани инвестиции в размер на 8 млн. лв. за
възстановяване на проектните параметри на жп линията Русе-Варна. В комбинация с
очакваното ежегодно увеличение с 10-15% на трафика на контейнери през пристанище
Варна и подобряването на навигацията по водната магистрала „Рейн-Майн-Дунав“, се
очаква бързо развитие на трафика и комбинираните превози. Рехабилитацията на жп
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линията Русе-Варна би превърнала жп транспорта в Русе в допълнителен стимул за
социално-икономическо развитие и растеж.
Воден транспорт
Стратегическото географско разположение и излазът на река Дунав
благоприятства допълването на транспортния микс на Община Русе с предимствата на
водния транспорт. Пристанищната инфраструктура е добре развита, като на
територията на Общината са регистрирани общо 12 пристанища и пристанищни
терминали. Като част от Стратегията на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, правителството взема решение за
откриването на процедура по отдаването на пристанище Русе-Запад на концесия за
срок от 35 години, както и процедура за предоставяне на концесия за услуга върху
Пристанищен терминал Русе-център за максимален срок от 5 години и задължителни
инвестиции в първите шест години от срока на концесията в размер от 766 000 лв. без
ДДС, а за срока на концесията – поне 1 648 500 лв. без ДДС. Отдаването на концесия на
терминалите ще позволи модернизацията на техническите съоръжения и оборудване в
съответствие с изискванията на Европейските стандарти, което от своя страна ще
засили тяхната конкурентоспособност и ще повиши качеството на пристанищните
услуги.
Част от пристанищните терминали са разположени в централната част на града,
което създава определени проблеми от екологично, транспортно и социално естество.
За решаването на тези проблеми е необходима релокацията им.
Комбинирането на воден, железопътен и автомобилен превоз позволява
превръщането на Русе в интермодален транспортен център. На територията на Община
Русе се намира и най-голямото пристанище в българския участък на река Дунав, а
именно Пристанище Русе. То заема ключова позиция в мрежата от Паневропейски
транспортни коридори, сред които:
o Коридор VІІ – Рейн-Майн-Дунав;
o Коридор ІХ – Хeлзинки-Санкт Петербург-Москва-Киев-Букурещ-РусеАлександруполис;
o Пътят на коприната – комбиниран транспорт на транзитни товари по
линията Варна-Русе;
o Коридор ТРАСЕКА – Узбекистан-Азербайджан-Грузия-България-Европа.
По данни на териториалната дирекция на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в Община Русе функционират пристанища от национално, регионално
и специално значение. Те са разположени в крайбрежната ивица на гр. Русе от км 505
до км 480 по течението на река Дунав:


С национално значение: Пристанище Русе, което включва:
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o Русе изток – Пристанище за обществен транспорт с национално значение
за обработка на генерални, насипни и наливни товари, контейнери и РоРо кораби;
o Русе център – Пристанище за обществен транспорт с национално
значение за обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби;
o Русе запад – Пристанище за обществен транспорт с национално значение
за обработка на генерални, насипни и наливни товари.
С регионално значение:
o Дунавски драгажен флот Русе (ДДФ) – Обработка на генерални и насипни
товари;
o Русе – нефтоналивен терминал Арбис – Обработка на нефтопродукти и
бункероване на кораби на „Ромпетрол” АД;
o Порт Булмаркет Русе (Булмаркет) – Обработка на генерални и насипни
товари и нефтопродукти;
o Русе Безмитна зона (БЗ) – Обработка на нефтопродукти;
o „Дубъл Ве Ко” Русе (Дубъл) – Обработка на генерални и насипни товари и
снабдяване на корабите с вода, телефон и електроенергия;
o В началото на 2012 г. е регистрирано пристанище „Пристис”- Обслужване
на пътници; швартоване, снабдяване на корабите с вода, електрическа
енергия и комуникации; бункероване с гориво и смазочни материали;
техническо снабдяване и услуги; снабдяване с хранителни и други
продукти.
Със специално предназначение:
o ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ Русе (ИАППД) –
Местодомуване и ремонт на кораби, швартоване и снабдяване с вода, ел.
енергия, хидротехническо проучване и строителство;
o „Русенска корабостроителница“ на „Русенска корабостроителница” АД
(РК АД) – Строителство и ремонт на кораби и плавателни съдове;
o През 2011 г. е регистрирано пристанище „Ривър сервиз“ за ремонт на
плавателни съдове.

Пристанище Русе функционира като мултимодален център, който комбинира
автомобилен, воден и железопътен транспорт. Пристанището е обособено като два
терминала – Русе-изток и Русе-запад, както и централен пътнически кей. На негова
територия са разположени пътни връзки с централната пътна мрежа на България и
коловози, които го свързват с националната железопътна мрежа. Поради тази причина
Пристанище Русе е обявено за речно пристанище с национално значение в
Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 20082015 г. на Република България.
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Речният пътнически транспорт на територията на Общината разполага с голям
потенциал за развитие. Възстановяването му и развитието му са от особено важно
значение за Русе. За да бъде развит този потенциал е нужно изграждането на
съвременни яхтени пристанища, рибарски селища със собствени пристанища и др.
Приоритет за Община Русе е и облагородяването на крайбрежната зона, като се
построят увеселителни заведения, детски площадки и др., което ще осигури добри
условия за отдих на русенци и гостите на града.
Таблица 15 Параметри на пристанищата
Параметри на
пристанището

Обща площ
на
пристанище
то

Корабн
и
места

Обща
дължина
на
корабни
те места

кв.м

бр.

м

Максимал
на
дълбочина
пред
корабните
места
м

Открита
складо
ва
площ

Закрита
складо
ва
площ

Обем на
складове
те за
течни
товари

кв.м

кв.м

куб.м

Русе изток

803 000

14

1 492

2,6

180
500

15 800

0

Русе център

11 799

3

270

2,6

0

0

0

Русе запад

117 098

12

1 395

2,5

27 600

8 900

0

ДДФ

192 303

3

280

2,0

10 000

0

0

ИА ППД

21 633

4

670

2,5

1 200

535

0

Корабостроителн
ица Русе

17 515

2

605

2,0

3 000

2 414

Няма

Арбис

17 744

1

60

2,6

0

0

5 800

Булмаркет

42 645

7

560

1,0

15 000

32 588

0

БЗ

31 264

1

100

2,0

0

0

40 000

Дубъл

4 543

1

135

3,0

1 500

0

0

Пристис

32 618

11

1 100

2,5

485

0

80

Ривър сървиз

3 228

1

70

3,6

0

232

0

Мярка

Източник: Изпълнителна агенция „морска администрация“ - Дирекция „Морска администрация Русе“

През последните години се наблюдава ръст в частните инвестиции по
отношение на развитието на пристанищна инфраструктура за собствени нужди.
Вследствие на увеличения брой на частните инвестиции, се е увеличил и броят на
пристанищата и пристанищните оператори. Инвестициите са направени предимно от
големи превозвачи – Булмаркет, Ромпетрол и др. Що се отнася до развитието на
сектора на водния транспорт, най-голям превозвач на товари по река Дунав
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продължава да бъде Параходство „Българско речно плаване“ АД. Дружеството е
следвано от частната русенска компания „Рубишипс“ ООД, която превозва
извънгабаритни и тежки товари, както и строителна и земеделска техника по река
Дунав от Германия, Австрия, Белгия, Холандия, Люксембург, Италия и Англия до
Източна Европа.
За подобряване на корабоплаването и пристанищната инфраструктура през
разглеждания период се изпълняват редица проекти, сред които:
o Проект „Зимовник“ на Агенция за проучване и поддържане на река Дунав
(АППД - Русе) - изпълнява се на 3 етапа. Първите 2 етапа на проекта са
финансирани по програма PHARE-CBC България-Румъния, а третият ще
бъде финансиран от българското правителство. Предвижда се
закупуването на 39 бр. кораби на обща стойност от 12 919 279,92 лв.;
o Проект „Създаване на речна информационна система в българската част
на река Дунав – БУЛРИС“ – осъществява се по Оперативна програма
„Транспорт“ (ОПТ) 2007-2013, като бенефициент на проекта е Държавно
предприятие (ДП) „Пристанищна инфраструктура“. Стойността на проекта
е 32 427 697,90 лв., като цялостното изпълнение на БУЛРИС ще приключи
в края на 2015 г. В началото на 2014 г. беше завършена първата фаза на
проекта, построени са 4 специализирани кули, на които е разположена
комуникационна техника, а 12 вече съществуващи бяха оборудвани с
необходимите съоръжения. Общата цел на проекта е хармонизиране на
информационните услуги за поддържане на управлението на трафика и
транспорта по вътрешните водни пътища. Осъществяването на тази цел
ще спомогне за реализирането на общата европейска политика за
подобряване условията за движение на плавателните съдове по река
Дунав – Паневропейски транспортен коридор 7, който представлява една
от най-важните оси за развитието на Трансевропейската транспортна
мрежа.
Въздушен транспорт
Освен наличието на автомобилен, железопътен и воден транспорт, които
позволяват осъществяването на интермодални превози, на територията на Община
Русе има изградена инфраструктура и за въздушен транспорт. Летище Русе е
разположено на 17 км от гр. Русе, в близост до с. Щръклево. То е гражданско летище за
вътрешен и международен транспорт, с изградена аерогара и пътнически терминал.
Гражданските полети са прекратени през 1991 г., а военните през 2000 г. През 2005 г.
собствеността върху летището се прехвърля от Министерството на отбраната на
Министерството на транспорта, а с решение на Министерски съвет от 22 декември
2006 г. то придобива международен статут. През последните години се обсъжда
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отдаването на Летище Русе на концесия и стартирането на полети на пътнически и
товарни самолети.
Летището разполага с 2 000 дка прилежаща земя и писта с дължина 2 500 м..
Въпреки че към момента е построен само пътнически терминал, съществува
възможност за изграждане и на товарен, в случай че се предвижда обслужване на
товарни превози. Летище Русе може да извършва и двата типа услуги, като съществува
опция за тяхното отделяне. В зависимост от предназначението и големината на
самолетите, е възможно да се наложи реконструкция на пистата.
Местоположението на летището е стратегическо за Русе и позволява
комбинирането на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз на товари. Към
момента летището не функционира, но въвеждането му в експлоатация безспорно ще
доведе до големи ползи за развитието на икономиката и туризма в Община Русе и
областта като цяло, в т.ч. повишаване на заетостта, привличане на нови инвеститори,
подобряване на свързаността и др.
Телекомуникации
През последните години телекомуникационният сектор се характеризира с
динамичен темп на развитие. Благодарение на приватизацията на Българската
телекомуникационна компания (БТК) ЕАД и наличието на три частни мобилни
оператора са осигурени много по-добри възможности за развитието на съобщителната
инфраструктура. БТК ЕАД само за няколко години успява да въведе подобрения в
телекомуникационните услуги, които предлага, и да ги модернизира от фиксирана и
мобилна телефония до високоскоростен ADSL интернет и пренос на данни за масовия
потребител, големите корпоративни клиенти, малкия и среден бизнес.
Всички населени места в Община Русе са телефонизирани, с директен достъп до
националната мрежа и със собствени аналогови телефонни централи (АТЦ). Налице е
пълно покритие на радио- и телевизионен сигнал, както и на мрежата на мобилните
оператори.
След приватизацията и преструктурирането на БТК, институцията,
експлоатираща мрежата, която е държавна собственост, е Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Един от основните ѝ приоритети е
изграждане на единна информационна и комуникационна инфраструктура за нуждите
на публичното управление, сигурността и отбраната. Благодарение на развитието на
електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) се създава възможност за пренасяне на
информационни потоци с високи скорости и гарантирана надеждност срещу
нерегламентиран достъп. Изграден е оптичен пръстен на опорната мрежа на ЕСМ с
начален преносен капацитет от 2,5 гигабита в секунда и възможност за последващо
разширяване до 10 гигабита в секунда, използващ цифрова преносна технология с
мултиплексиране по време (проект “SDH“). Предвижда се изграждането на мрежи за
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достъп на всички общини към ЕСМ и достигането на мрежова свързаност между всички
централни и териториални органи на изпълнителната власт и местните органи на
управление. Българските телекомуникационни оператори, от своя страна, са свързани
чрез шест трансгранични оптически кабела с румънските оператори. Връзката със
съседните страни се осъществява чрез националните мрежи на операторите.
През 2008 г. е изградена и функционира Национална система за спешни
повиквания с единен европейски номер (НССПЕЕН) 112. Тя е базирана в 6 центъра,
които се намират в София, Русе, Варна, Бургас, Кърджали и Монтана. Основни за
системата са центровете в София и Русе. При повреда или отпадане на един от тях
функциите се поемат от другия. Между двата основни центъра е инсталирана и DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing) уплътнителна система, благодарение на която
се създава технологична възможност за увеличаване на преносния капацитет до 32
пъти.
По отношение на мобилните услуги, и трите мобилни оператора (М-Тел, Глобул,
Виваком) имат оптимален обхват на територията на Община Русе. Те бележат
значителен напредък, що се отнася до разширяването на обхвата на мрежите и
въвеждането на нови услуги и технологии, сред които UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) – Високоскоростна мобилна технология от трето
поколение, HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) – Технология от четвърто
поколение, която е 4 пъти по-бърза от съответната скорост при UMTS. Благодарение на
високоскоростния мобилен интернет се решават част от проблемите с осигуряването на
достъп до световната мрежа в по-малките и отдалечени населени места. Сериозен дял
в предоставянето на услуги заемат частните оператори и доставчици на интернет в
Община Русе. В резултат на изключително бързото развитие на информационните
технологии те предлагат широк спектър от мобилни и информационни услуги –
Интернет, телефон, телевизия, радио, свързаност по безжична мрежа, базирана на
FTTH (Fiber-to-the-home) технология. Само през 2007 г. „Нетуъркс България“ ООД е
изградила 107 км оптична мрежа в гр. Русе.
През 2013 г. приключи процесът по цифровизация. От 1 март 2013 г. започна
едновременното ефирно излъчване на новия цифров сигнал паралелно с досегашния
аналогов, а от 30 септември 2013 г. излъчването на аналогов сигнал беше спряно и
ефирните телевизионни програми към момента се приемат само цифрово. На
територията на Община Русе се приемат всички национални и редица чуждестранни
телевизионни канали и радио станции.
Основният пощенски оператор на територията на Общината е Териториално
поделение „Български пощи“ – Русе. Въпреки навлизането на много частни
конкурентни фирми, „Български пощи“ ЕАД остава основен доставчик на услуги в
малките населени места.
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Предлагането на съвременни и диверсифицирани далекосъобщителни услуги с
европейски стандарт ще създаде необходимите предпоставки за развитие на
информационно общество и икономика, базирана на знанието, както и дългосрочни
стимули за икономически растеж и конкурентоспособност на региона като цяло.

2. Икономически профил на Община Русе
Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт
Брутният вътрешен продукт (БВП) е един от най-важните макроикономически
показатели за измерване на икономическа активност и растеж в национален и
регионален мащаб. БВП е индикатор за производството на стоки и услуги, както и за
темповете, с които то се променя.
Направеният по-долу анализ се отнася до ситуацията на областно равнище, тъй
като Националният статистически институт не обработва данни, респективно не отчита
основни макроикономически показатели като БВП, на общинско равнище.
Таблица 16 БВП и БДС по икономически сектори в Област Русе

Област Русе

2007

2008

2009

2010

2011

1 334

1 551

1 502

1 419

1 544

95

138

100

106

132

Индустрия /млн. лв/

475

515

561

452

539

Услуги /млн. лв/
Брутен вътрешен продукт
/млн. лв/
БВП на човек /лв/

765

898

841

861

873

1 587

1 862

1 748

1 648

1 784

6 245

7 384

6 987

6 646

7 602

Брутна добавена стойност
/млн. лв/
Аграрен /млн. лв/

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Област Русе генерира над 2,35% от БВП на страната. Водещ е секторът на
услугите, който формира 56,5% от БДС. Важна роля играе и индустриалният сектор,
който генерира близо 34,9% от БДС, следван от аграрния сектор - с малко над 8,5%.
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Като реакция на глобалната икономическа криза през 2009 г. БВП на глава от
населението в Област Русе отбелязва спад, стигайки до равнища от около 22% под
средните за страната. Това се случва за първи път след 10-годишен период на
постоянен растеж.
За сравнение, през 2008 г. БВП бележи ръст от 17,3% спрямо предходната
година, докато през 2009 г. и 2010 г. се понижава съответно със 6,5% и 5,7%. Тази
негативна тенденция е преодоляна през 2011 г., когато стойностите на показателя
отново започват плавно да се повишават.
Що се отнася до БВП на човек от населението в Област Русе, тук могат да се
забележат дори още по-големи различия. След дългогодишен ръст и достигане на
стойности от 7 384 лв., през 2008 г. БВП на човек увеличение с 18,2% спрямо 2007 г.
Следва период на спад: с 5,3% през 2009 г. и с 4,8% през 2010 г. 2011 г. бележи
движение в положителна посока и БВП на глава от населението в Област Русе достига
най-високите си стойности за периода 2007 – 2011 г.
Негативните тенденции в икономическото развитие до 2010 г. оказват директно
въздействие върху заетостта в Областта. Безработицата се увеличава с бързи темпове, а
процентът на заетите намалява. Заетостта се свива с 5,4% в рамките на две години – от
50,5% през 2009 г. до 45,1% през 2011 г. От друга страна, за същия период нивото на
безработица се удвоява спрямо равнището от 5,4% през 2009 г. Въпреки това, през
2010 г. заетостта и безработицата са на по-благоприятни равнища от средните в
национален мащаб. През 2012 г. безработицата продължава да се увеличава с големи
темпове и достига средна годишна стойност от 12,9%. Следователно, заетостта
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продължава да се свива, като преди началото на икономическата кризата тя е с един
процентен пункт по-висока от средната за страната, а през 2012 г. пада с един
процентен пункт под нея и достига 44,5%.
БДС в Област Русе следва тенденциите на БВП и се характеризира със стойности,
които устойчиво се увеличават до 2008 г. През 2008 г. БДС бележи ръст от 16,2% спрямо
предходната 2007 година. През 2009 г. обаче стойностите на показателя започват да
намаляват и през 2009 и 2010 г. бележат спад съответно с 3,16% и 5,5%. През 2011 г.
БДС в Област Русе се увеличава, нареждайки Област Русе на водещо място по този
показател в Северен централен район на планиране. Що се отнася до разпределението
по икономически сектори и области, трябва да се добави, че Област Русе е лидер в
индустриалния сектор, а аграрният сектор и услугите са водещи съответно в областите
Силистра и Велико Търново. Въпреки че в сравнителен план икономическият профил на
Област Русе се изгражда около развитието на промишлеността, то от най-голямо
значение за местната икономика се оказва третичният сектор.
2011

8,55%
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56,55%
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2008
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Фигура 7 БДС по икономически сектори в Област Русе
Източник: НСИ – ТСБ – Русе

От графиката можем да проследим тенденциите в развитието на отделните
икономически сектори. В началото на разглеждания период над ½ от структурата на
БДС, или 57,3%, се формира благодарение на приноса на сектор услуги. През
следващите години делът на третичния сектор се движи с леки отклонения от тази
стойност нагоре и надолу, но запазва доминантната си позиция при формирането на
БДС в Област Русе.
Въпреки че се нарежда на второ място по тежест в БДС, секторът на индустрията
също е от ключово значение за местното икономическо развитие. През 2007 г. той
генерира 35,6% от БДС в Област Русе, но като цяло е налице известна динамика в
неговите стойности през периода 2007 – 2011 г. Въпреки че наблюдаваме постоянно
увеличение до 2009 г. по отношение на абсолютните стойности, през 2008 г.
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относителният дял на индустриалния сектор пада до 33,20%, а през 2009 г. отново се
повишава до 37,40%. 2010 г. маркира спад както в абсолютните стойности, така и в
относителния дял на промишлеността в структурата на БДС (31,8%), докато 2011 г.
регистрира леко повишение с 3,1%.
На селското стопанство принадлежи третият по големина дял от БДС. Развитието
на сектора следва закономерно очертаните досега тенденции и икономически
процеси. През 2009 г. аграрният сектор генерира най-ниски стойности, след което
започва плавно покачване и достигане до 8,55% през 2011 г.
Както става ясно от данните и направения анализ, значителна част от БДС в
Област Русе се формира от индустрия и услуги. Без съмнение, сектор услуги се очертава
като водещ при формирането на този показател в Областта. Въпреки регистрираните
изменения, той следва една постоянна тенденция на нарастване и запазва водещата си
позиция през целия период 2007 – 2011 г. Независимо от факта, че аграрният сектор се
отличава с колебливи темпове на развитие, той се причислява към отраслите с найголям потенциал на територията на Област Русе.
Селско стопанство
Наличието на плодородни черноземни (карбонатни черноземи слабомощни и
излужени черноземни) и наносни почви (тип алувиални), в съчетание с умереноконтиненталния климат, силно благоприятстват развитието на селското стопанство в
Общината. Обработваемите земеделски площи на територията на Община Русе
включват ниви, площи за зеленчукови култури и площи с трайни насаждения, от които
най-голям дял заемат нивите.
По отношение на растениевъдството, най-големите стопанства са се
специализирани основно в отглеждането на зърнени и технически култури – основен
дял заемат зърнените култури, включващи зърнено-житни, зърнено-бобови и фуражни
култури. За периода 2007 – 2013 г. е налице значителен ръст на ожънатите площи
зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес и царевица). През годините се
забелязва намаляване на засетите площи с ечемик, поради намаляващият брой
животни на територията на Общината. От техническите култури най-голям дял има
производството на слънчоглед, като за периода ежегодно се отчита ръст в засетите
площи. Десетократно са се увеличили площите, засети с рапица през 2013 г., сравнено
с 2007 г. При производството на фуражни култури на територията на Общината със
съществен дял се характеризира единствено люцерната.
Сред трайните насаждения в Общината най-голяма площ заемат лозята. При
овощните насаждения важен дял има производството на ябълки, круши, праскови и
нектарини, сливи и джанки, орехи и лешници. В сектора на лозарството в периода 2007
– 2013 г. се откроява ясна и продължителна тенденция на ограничаване на засетите
площи с винени сортове, като основна причина за това може да бъде изведен рискът от
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измръзване на растенията в района, подтикващ производителите да пренасочват
производството си в Южна България.
Зеленчукопроизводството на територията на Общината се определя основно от
отглеждането на домати, краставици, картофи, градински грах, дини и пъпеши. В
гр. Мартен е организирано и оранжерийно производство на зеленчуци, предназначени
както за местния пазар, така и за износ.
В сектора на животновъдството най-развити в Общината са говедовъдството,
свиневъдството, овцевъдството, птицевъдството и пчеларството. За периода 2008 –
2012 г. се наблюдава значителен спад в броя на отглежданите животни. Обратно на
тези негативни тенденции, единственият сектор, който отчита ръст е този на
пчеларството, като през 2012 г. броят на регистрираните пчелни семейства е почти
двойно по-голям от този през 2008 г. Този ръст е благоприятстван от наличието на
подходящи дървесни видове в общината – липа и акация, както и големи площи,
засети със слънчоглед и люцерна.
На територията на Община Русе функционира Институт по земеделие и
семезнание (ИЗС) "Образцов Чифлик" – Русе – комплексен научно-изследователски
институт, развиващ научна, приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията
на полските култури и лозята, семезнанието и агротехниката. Институтът разполага с
1 000 дка опитно поле, вегетационен комплекс и 5 лаборатории и развива своята
дейност основно в производството на базови и сертифицирани семена от пшеница,
ечемик, царевица, овес, полски фасул, грах и фий; производство на лозов посадъчен
материал от различни сортове; предоставяне на консултантска помощ на земеделски
производители и внедряване на научни постижения на регионално и национално ниво.
Принос за развитието на научно-изследователската дейност в областта на земеделието
има и създадения Научно-изследователски център към Русенски университет „Ангел
Кънчев“, с научни звена, занимаващи се с развитието на машини за почвообработка и
отглеждане на култури, прибиране на култури и слетжътвена обработка на зърното,
както и машини за животновъдството.
Промишленост и строителство
Структурата на икономиката в Община Русе може да бъде определена като
разнообразна и обхващаща широк спектър от стопански сектори, които притежават
потенциал за устойчив растеж. Икономическата криза оказва влияние върху броя на
нефинансовите предприятия на територията на Община Русе. След 2008 г. те намаляват
значително, като през 2008 г. са 9 899, а през 2011 г. – 9 037. Като резултат от ръста на
преките чуждестранни инвестиции в Общината, през 2012 г. се отбелязва леко
увеличение на общия брой нефинансови предприятия през 2012 г. - 9 071.
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Таблица 17 Брой на нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе

Икономически дейности

2008

2009

2010

2011

2012

Общо за Община Русе
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

9 899
141
8
1 189

9 268
140
5
1 080

9 224
162
7
1 047

9 037
188
8
1 014

9 071
196
5
1 002

12

17

25

25

24

15

11

14

22

22

584

513

477

397

391

4 058

3 745

3 713

3 562

3 538

715
524

643
514

606
545

603
527

615
526

158

167

169

201

220

469

401

428

424

432

958

930

915

905

899

180
76
336
116
360

186
76
334
112
394

214
71
328
93
410

207
69
352
97
436

217
68
353
100
463

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

Видно е, че отрасловата структура на местната икономика е сравнително добре
балансирана. Преобладават предприятията, свързани с търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети, следвани от опериращите в сферата на преработващата
промишленост. Значително участие в структурата на икономиката в Община Русе имат
компаниите с дейност в сферите професионални дейности и научни изследвания,
транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и
недвижими имоти. Най-малък е броят на предприятията в добивната промишленост и
предоставянето на комунални услуги, в т.ч. разпределение на електрическа и топлинна
енергия, на газообразни горива и възстановяване на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване.
По отношение на показател „произведена продукция“ в нефинансовите
предприятия в Община Русе, най-голям дял заема преработващата промишленост.
Размерът на произведената продукция през 2012 г. за този сектор се равнява на
1 261 777 хил. лв. В периода 2010 – 2012 г. секторът се отличава с устойчив ръст в
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размера на произведената продукция. Въпреки че се нарежда на второ място по брой
предприятия, секторът на преработващата промишленост е абсолютен лидер по
произведена продукция за изминалия програмен период. На следващите места се
нареждат секторите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт,
складиране и пощи; строителство; селско, горско и рибно стопанство. Данните сочат
още, че сравнително назад в класацията на секторите по произведена продукция в
хиляди левове остават секторите хотелиерство и ресторантьорство, както и култура,
спорт и развлечения. Независимо от този факт, именно хотелиерство и
ресторантьорство е един от секторите, които регистрират непрекъснат ръст в периода
2008 – 2012 г.: от 25 447 хил. лв. в началото на етапа до 34 773 хил. лв. в края. С голям
потенциал за растеж се характеризира и селското стопанство, което отчита най-голям
относителен процент на повишение на произведената продукция. С положителен
баланс са още административните и спомагателни дейности, образованието,
създаването и разпространението на информация и творчески продукти и
далекосъобщенията. Последователен спад в стойностите на произведеното пък отчитат
секторите добивна промишленост и строителство.
Таблица 18 Произведена продукция в нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе
/хил. лв./

Икономически дейности
Общо за Община Русе
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни

2008

2009

2010

2011

2012

3 009 502
76 209
18 493
1 472 265

2 480 010
84 935
..
1 069 204

2 269 082
96 331
11 878
1 026 253

2 528 859
141 363
10 452
1 145 263

2 681 632
120 599
9 293
1 261 777

..

..

83 840

101 104

84 845

..
295 721

24 822
295 204

25 636
187 188

24 421
140 369

26 090
120 552

392 460
392 557
25 447

373 651
290 293
28 189

323 152
301 208
30 562

389 302
345 128
34 563

408 822
387 717
34 773

20 974
33 778

20 321
28 413

24 078
24 496

24 877
31 542

35 825
29 700

43 378
18 394

43 073
19 134

42 257
21 205

40 984
21 591

48 440
24 902
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дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Източник: НСИ – ТСБ – Русе

2 020

2 131

2 074

2 340

3 366

48 139
15 152
7 035

52 135
15 253
7 212

51 107
10 294
7 523

55 652
11 135
8 773

68 084
8 379
8 468

Отрасловата структура на местната икономика може да бъде анализирана и въз
основа на разкритите работните места в отделните сектори. По отношение на
показател „заети лица“ водещ за периода 2008 – 2012 г. е секторът на преработваща
промишленост. След известен спад, от 2010 г. насам броят на заетите в този отрасъл
нараства, без все още да е достигнал пиковите стойности от 2008 г.
Преработващата промишленост е следвана от секторите търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; строителство, както и
хотелиерство и ресторантьорство.
Аналогично е разпределението на секторите по показател „брой наети лица“.
Наблюдава се известна динамика в броя на наетите лица, като отново той е най-голям
в секторите преработваща промишленост, търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети. Въпреки че абсолютният брой на заетите и наетите в периода 2008 – 2012
г. намалява, то наетите в преработващата промишленост от 2010 г. се увеличават.
Същата тенденция се наблюдава и по отношение на наетите лица в секторите хуманно
здравеопазване и социална работа; професионални дейности и научни изследвания;
административни и спомагателни дейности.
8

9

Таблица 19 Брой заети и наети лица в нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе

Икономически
дейности
Общо за Община Русе
Селско, горско и

2008

2009

2010

2011

2012

Заети

Наети

Заети

Наети

Заети

Наети

Заети

Наети

Заети

Наети

65 490

58 486

60 468

53 709

56 162

49 016

55 618

48 635

54 639

47 709

1 237

1 137

1 273

1 169

1 351

1 223

1 488

1 348

1 413

1 226

8

Заети лица са: лицата, които са в трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда и в служебно
правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които получават възнаграждение
в пари или натура под формата на работна заплата за работа по постоянен или временен договор, на
пълно или непълно работно време; лицата, които имат работа, но не са работили през наблюдавания
период поради болест, майчинство и др.; лицата, които управляват собствено предприятие, фирма или
стопанство или извършват някаква работа за лична изгода или за получаване на смесен доход – наети
лица по граждански договор, работещи само в отчетната единица; лицата, работещи без заплащане във
фирми, предприятия и стопанства на родствени лица, членове на техните домакинства.
9
Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и
в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които
правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за
извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен
или временен, на пълно или непълно работно време.
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рибно стопанство
Добивна
промишленост
Преработваща
промишленост
Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия и
на газообразни
горива
Доставяне на води;
канализационни
услуги, управление на
отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на
автомобили и
мотоциклети
Транспорт,
складиране и пощи
Хотелиерство и
ресторантьорство
Създаване и
разпространение на
информация и
творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с
недвижими имоти
Професионални
дейности и научни
изследвания
Административни и
спомагателни
дейности
Образование
Хуманно
здравеопазване и
социална работа
Култура, спорт и
развлечения
Други дейности

391

387

..

..

343

335

329

320

277

274

26 439

25 644

23 259

22 519

20 573

19 748

21 632

20 880

21 922

21 183

..

..

..

..

599

583

515

494

475

456

..

..

643

..

712

626

754

664

777

703

5 958

5 600

5 583

5 291

4 496

4 140

3 537

3 257

2 891

2 616

14 102

11 235

12 5 87

9 800

12 647

9 876

11 586

8 937

11 085

8 482

5 288

4 773

4 873

4 378

4 546

4 060

4 467

4 016

4 597

4 136

2 465

2 113

2 846

2 491

2 716

2 348

2 737

2 364

2 564

2 193

731

629

706

588

677

542

722

578

716

558

740

452

799

519

762

476

687

397

763

465

1 715

934

1 750

1 017

1 728

977

1 781

1 052

1 804

1 083

1 187

1 068

1 055

927

1 159

998

1 216

1 065

1 325

1 158

130

88

..

..

146

92

141

102

147

98

2 370

2 087

2 446

2 172

2 458

2 157

2 581

2 267

2 581

2 277

455

375

..

..

417

351

454

380

362

300

749

455

796

488

832

484

991

514

940

501
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От 2009 г. насам намалява общият брой на наетите по трудово и служебно
правоотношение – от 67 393 до 58 447 души. И в този случай секторът с най-много
наети е този на добивната и преработваща промишленост, следван от сферите
търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт. Значителен е броят на
наетите в сферата на образованието и строителството. Прави впечатление, че наетите в
отрасъла селско, горско и рибно стопанство са сравнително малко, а броят им е
съпоставим с тези, работещи в сферата на културните дейности. Най-малко работни
места има в областта на финансовото и застрахователно дело.
Таблица 20 Среден годишен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение – Община Русе

Отрасъл

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Общо
Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна, преработваща
промишленост; производство и
разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива; доставяне
на вода, канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили
и мотоциклети
Хотелиерство и
ресторантьорство
Транспорт, складиране и пощи;
създаване и разпространение на
информация и творчески
продукти, далекосъобщения
Финансови и застрахователни
дейности
Операции с недвижими имоти;
професионални дейности и
научни изследвания;
административни и
спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и
социална работа
Култура, спорт и развлечения,
други дейности

67 393

70 695

65 269

59 988

59 677

58 447

1 332

1 346

1 366

1 418

1 618

1 499

27 868

27 477

24 300

21 294

22 369

22 694

4 794

5 676

5 340

4 179

3 324

2 680

9 640

11 461

9 800

10 016

9 290

8 922

2 149

2 226

2 604

2 447

2 471

2 301

7 223

7 258

6 449

6 024

5 925

5 715

694

1 039

775

839

756

1 036

2 102

2 778

2 832

2 675

2 787

3 139

2 625
4 367

2 586
3 986

2 764
4 002

2 404
3 833

2 325
3 712

1 835
3 726

2 945

3 132

3 177

3 091

3 215

3 189

1 654

1 730

1 860

1 768

1 885

1 711
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Средната годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно
правоотношение в Община Русе бележи устойчиво повишение в рамките на целия
разглеждан период. От 2007 до 2012 г. нейният размер почти се удвоява – за 5 години
нараства с 2910 лв. Ако през 2007 г. средната месечна заплата възлиза на 362,5 лв., то
през 2012 г. нейният размер скача до 605 лв. Най-голям скок се наблюдава през
периода 2007 – 2008 г., след което следва равномерно повишение в размера на
средната годишна заплата. Средногодишният доход на лице от домакинството е
значително по-висок от средния за страната, като по-високи равнища в Северна
България са регистрирани единствено в Плевен.
При анализа на тази тенденция е необходимо да се вземат предвид
икономически фактори като средногодишна инфлация и индекс на потребителските
цени.
Таблица 21 Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в Община Русе
/лева/

Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Размер на средната
годишна работна заплата (в
лв.)

4 350

5 537

6 225

6 428

6 880

7 260

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

По данни на Община Русе най-много са заетите в подотраслите машиностроене,
металообработване и металургия. Най-големите работодатели в това направление на
промишлеността са „Монтюпе“ ЕООД, „Дунарит“ и „Спарки“ АД. На второ място по
брой на заетите се нарежда текстилната и шивашка промишленост, която осигурява
работа на близо 2 000 души. Най-голям е персоналът на компаниите „Делта Текстил
България“ ЕООД и „БТБ България“ АД. От значение за местната икономика е и
химическата промишленост, с водещи предприятия „Оргахим“ АД и „Булмаркет ДМ“
ООД.
Таблица 22 Средносписъчен брой на персонала във фирми в Община Русе, към 31.03.2014 г.

Машиностроене, металообработване, металургия
„СПАРКИ“ АД
брой
„ЖИТИ“ АД
брой
„РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА“ АД
брой
„БАЛКАНЦИНК“ АД
брой
„МОНТЮПЕ“ ЕООД
брой
„ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
брой
„АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН“ ЕООД
брой

501
126
107
13
738
283
128
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„МЕГАПРОФИЛИ ИГ“ ООД
„ДУНАРИТ“

брой
брой
Електронна промишленост
„СЕТ ПИСИБИ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД
брой
„НАЙДЕН КИРОВ“ АД
брой
Химическа промишленост
„ОРГАХИМ” АД
брой
„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД /СОФИЯ/
брой
„МЕГАХИМ” АД
брой
„EКОН – 91” ООД
брой
„ЛУБРИКА” ООД
брой
„НИНАХИМ” ЕООД
брой
„ПОЛИСАН” АД
брой
„БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД
брой
Фаянс, теракот и гранитогрес
„КЕРОС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
брой
„АРТИСТИКА“ /БОНЧЕВ СТИЛ/“ ООД
брой
Текстил и конфекция
„ИРИС” АД
брой
„ФАЗАН” АД
брой
„АРИСТОН С” ООД
брой
„АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД
брой
„ИНДУСТРИЯ МОДА МАРКАМ” АД
брой
„ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
брой
„БТБ БЪЛГАРИЯ” АД
брой
„ДАНИНИ ФЕШЪН” ЕООД
брой
Мебелно производство
„ЕРГОДИЗАЙН” ЕООД
брой
„СТЕФАНИ СТИЛ” ЕООД
брой
„ГОЛД АПОЛО” ООД
брой
„ИРИМ” ЕООД
брой
Хранително-вкусова промишленост
„ВИНПРОМ РУСЕ” ЕООД
брой
„ЗАХАР БИО” АД
брой
„МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ” АД
брой

83
595
172
322
334
247
149
230
103
40
176
325
150
27
20
12
346
68
136
661
673
70
73
237
235
313
119
16
156
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Друг значим икономически индикатор за инвестиционната активност на
предприятията е размерът на разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) и
придобитите ДМА.
Разходите за дълготрайните материални активи включват извършените разходи
за всички придобити и контролирани от предприятието ресурси, в т.ч. земи, гори,
сгради, съоръжения и конструкции, машини, оборудване, транспортни средства и др.
В обема на придобитите дълготрайни материални активи се включва стойността
на всички придобити ДМА независимо от начина на придобиване – чрез строителство
или в резултат на закупуване. Отчитането на придобитите чрез строителство
дълготрайни материални активи става след като строежът е въведен в експлоатация по
реда, установен от Министерство на регионалното развитие с Наредба №32 от
31.07.2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България.
Периодът 2008 – 2012 г. се характеризира с променлив растеж на придобитите
ДМА от нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе,
изразени в хиляди левове. През 2009 г. се наблюдава ръст в размер на 101 715 лв.
спрямо предходната 2008 г. За сметка на това, през 2010 г. е отчетен спад с 90 411 лв.
спрямо 2009 г. Отново има увеличение на придобитите ДМА през 2012 г., което
съвпада с динамиката на останалите икономически показатели. Преработващата
промишленост е лидер и по този показател, следвана от секторите търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи, както и строителство са
сред секторите с най-голям дял на придобити ДМА за периода 2008 – 2012 г. С висок
темп на увеличаване на ДМА се открояват хотелиерството и ресторантьорството,
операциите с недвижими имоти, административните и спомагателни дейности,
здравеопазването и социалните дейности. За разлика от това, спад по отношение на
този показател бележат сектори като строителство, търговия, професионални дейности
и научни изследвания.
През 2012 г. придобитите ДМА чрез строителство или закупуване са общо
292 864 хил. лв. в сравнение с общия размер на разходите, направени за придобиване
на ДМА, които са 309 426 хил. лв. Размерът и на двата индикатора – разходи за
придобити ДМА и придобити ДМА, бележи продължителен спад в периода 2008 –
2010 г., но през последните две години от изследвания период (2008 – 2012) те се
характеризират с увеличение.
Таблица 23 Придобити ДМА от нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе /хил. лв./

Икономически дейности

2008

2009

2010

2011

2012

Общо за Община Русе
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на

1 943 811
42 582
10 383
754 878
..

2 045 526
66 449
..
755 001
14 6025

1 955 115
83 100
..
688 902
155 875

1 889 872
71 330
..
681 051
154 717

1 905 458
75 201
..
637 275
156 746
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електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива
Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и
научни изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и
социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

..

..

..

..

..

209 589

208 354

171 192

112 721

84 891

342 073

332 870

310 425

304 028

301 512

228 887
20 788

218 729
34 089

209 545
40 601

214 014
40 698

226 374
43 105

8 561

11 635

10 408

10 601

9 879

128 667

155 532

168 107

169 579

197 714

43 632

15 180

14 456

23 795

13 031

7 048

7 147

8 995

9 569

..

1 280

..

1 132

911

884

24 610

31 607

33 462

38 348

38 106

2 017
1 997

..
2 207

2 393
2 345

3 297
2 800

2 278
..
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Анализът на по-важните икономически показатели очертава състоянието на
икономиката в Община Русе, както и перспективите за развитие. Един от основните
изводи е, че след застоя, настъпил като реакция на световната финансова и
икономическа криза, от 2011 г. насам се наблюдава постепенно възстановяване на
икономиката по отделните индикатори. Въпреки това, темповете на растеж и
стопанска активност не са толкова бързи, както преди началото на кризата. Като найперспективни се очертават секторите преработваща промишленост; търговия и ремонт
на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи, както и строителство.
Що се отнася до размера на предприятията на територията на Община Русе,
преобладават предимно малките и средни фирми, които осигуряват значителен дял от
заетостта. В тази връзка, анализът достигна до извода, че капитализирането на ползите
от предимствата в структурата на икономиката в Община Русе са в пряка зависимост от
интензифицирането на проактивните общински политики в сферата на инвестициите, в
т.ч. и популяризирането на региона като място за инвестиране и туризъм.
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Туризъм и услуги
Принадлежността на Русе към Дунавския регион е фактор, който в голяма степен
определя културно-историческото и социално-икономическо развитие на града.
Комуникацията с още девет дунавски държави оставя своя отпечатък върху местната
идентичност и култура. В своята над 19-вековна история Русе е заемал основна
стратегическа позиция като един от важните гранични кастели в Римската империя,
като главен вилаетски град на Османската империя с ясно очертан европейски облик и
като ключов транспортен, икономически и културен център в новата и най-нова
история на България.
Както през древността, така и сега Русе представлява притегателен център за
хора на изкуството, творци, художници, архитекти и др., изградили ансамбловия облик
на градската архитектура. Именно благодарение на връзката на Русе с Централна и
Западна Европа, посредством река Дунав, цялостният облик на града е повлиян от
културните и архитектурни традиции в тази част на континента, привнесени от немски,
австрийски, италиански и български архитекти. Фасадите на централния градски
ансамбъл, както и пищната орнаментика носят духа на утвърдилите се в Западна
Европа архитектурни стилове като неокласицизъм, сецесион, неоренесанс, необарок,
ансамбъл еклектизъм, ампир и модерн. Те допринасят за изграждането на
неповторимия за България европейски архитектурен облик на Русе и се превръщат в
повод за това градът да бъде наричан „малката Виена“. Богатото културно-историческо
наследство е неравномерно разпределено и концентрирано предимно в централната
градска част. От всички 275 обекта със статут по Закона за паметниците на културата и
музеите, 265 са на територията на Русе.
Съчетанието между културно-историческо наследство и разнообразна
крайдунавска природа е предпоставка за концептуализирането на специфични
туристически продукти, насочени към нишови пазари и публики. Река Дунав е от
изключително важно значение за развитието на сектора туризъм и Русе като цяло, тъй
като осигурява свързаността на Русе с голяма част от големите градове и столици на
десетте дунавски страни, разположени на реката – Улм, Регенсбург, Линц, Виена,
Братислава, Будапеща, Вуковар, Белград, Галац и др., както и тези по река Рейн, чрез
каналните връзки на Западна и Централна Европа. По поречието на Дунав преминава и
един от 14-те европейски туристически велосипедни коридори Евро-Вело 6, което
може да се разглежда като стимул за развитието на популярния в Европа велотуризъм.
Дунав мост осигурява железопътна и шосейна връзка с Румъния, а оттам с държави в
Европа и Азия. Близостта до 3-милионната румънска столица Букурещ е допълнително
предимство за привличането на краткотрайни туристи. Русе се намира на 200 км, или 2
часа път с автомобил, от морската столица на България – Варна, респективно от
черноморското крайбрежие.
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В радиус от 150 км Русе е единственото населено място, което е в състояние да
предложи пълен набор от туристически услуги и атракции: хотели, гастрономия,
културни събития и развлечения сред природата. Градът е опасан от ландшафта на
Природен парк „Русенски Лом“ и лесопарк „Липник“, а недалеч са градовете Велико
Търново, Габрово и Шумен. Това географско разположение е фактор за образуването
на „културно-историческа“ агломерация и развитието на регионални, вкл. и
трансгранични, туристически маршрути. В близост до Русе се намират архитектурноисторически паметници от регионално и национално значение като Басарбовски
манастир „Св. Димитър Басарбовски“ и „Средновековен град Червен“, както и два
обекта от световно значение под закрилата на ЮНЕСКО – „Скални църкви при с.
Иваново“ и „Тракийска гробница при с. Свещари“.
Русе се позиционира на туристическия пазар като дунавска круизна дестинация
за туристи от Централна и Западна Европа. Ежегодно в Русе акостират около 150
круизни кораба. Градът е седалище на най-значимите икономически субекти в областта
на круизния туризъм в България, които оперират в целия Дунавски регион.
Потенциалът на този вид туризъм нарежда круизния транспорт сред значимите
фактори в туристическото портфолио на Общината и региона.
Туризмът представлява икономически отрасъл и система от дейности, насочени
към обслужване потребностите на преминаващия през определена територия
туристопоток. В голяма степен икономическият растеж и туризмът са в
правопропорционална връзка. Модерната представа за развитието на туризъм се
ориентира не само към удовлетворяване на нужди, но и към създаване на търсене. В
тази връзка, проактивната роля на представителите на местните власти като
инициатори на публични политики и модератори на публични процеси в голяма степен
определя визията за развитие на този сектор. За да бъде тя успешно реализирана, е
необходимо активно сътрудничество между всички заинтересовани от напредък в
сферата на туризма и туристическото предлагане страни. Основни субекти в областта на
туризма в Община Русе са следните:
o администрацията на Община Русе;
o администрацията на Област Русе;
o неправителствени организации, сдружения в областта на туризма,
туристически дружества и клубове, развиващи различни дейности, както
и национални и международни организации, подпомагащи развитието
на туризма в целия Дунавски басейн, местни културно-образователни
центрове;
o фирми превозвачи;
o Регионален исторически музей – Русе;
o културни институти и организатори на големи фестивали и прояви;
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o различни формации, занимаващи се с изкуство;
o творци и творчески общности;
o представители на местните традиционни занаяти, обичаи и практики,
които поради естеството на предлагания от тях продукт, дават
уникалността на града и по този начин формират идейната представа, с
която градът може да привлече туристи;
o правителствените институции и националните организации, които се
занимават с развитието на туризма на територията на цялата страна;
o всички международни организации и туристически компании, които
извършват своята дейност на територията на Общината или имат
определени интереси в туризма, свързан с Общината10.
В Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014 – 2020 г. са
описани основните зони за туризъм на територията на Общината и в непосредствена
близост до нея:
o Русенски кей – обхваща крайбрежната ивица от русенския лиман на
запад до зимовника за плавателни съдове на изток. В тази зона се
включват Музеят на транспорта, откритата експозиция Римска крепост
“Сексагинта Приста”, Музеят на градския бит, Музеят “Захари Стоянов” и
площадът до Речна гара. В момента русенският кей е лошо пригодена
зона за туризъм в града, както в транспортно отношение, така и като
благоустроеност. Същевременно кеят е мястото, където акостират
корабите с туристи и притежава огромен потенциал за развитие на
туризма. Поради тази причина се работи активно за неговото
благоустрояване. Разработването на нова визия за развитието на
крайбрежната зона е обвързано с румънските приоритети за градско
развитие, за да може Русе и Гюргево да кандидатстват съвместно за
отпускане на европейски средства през програмния период 2014-2020 г.
за проекти с регионално значение.
o Градски център – включва обектите по улица „Александровска” от
площад „Батенберг” през площад „Свобода”, Русенската опера и
катедралата „Св. Троица” до Парка на младежта, както и обектите по
улица “Славянска”. В момента това е най-привлекателната част на града
за туризъм, защото в нея са концентрирани по-голямата част от
забележителностите на Русе (музеи, архитектурни паметници, театър,
опера, хотели, ресторанти и кафенета и др.) и е изцяло пешеходна зона.
От ноември 2010 г. до края на 2011 г. е извършена реконструкция на
10
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централния площад, която обхваща площ от 40 000 кв. м. Монтирани са
нови осветителни тела, мрежи за видео наблюдение, подменени са
някои растителни видове и е модернизиран целият облик на тази
туристическа зона. Реконструкцията е на стойност 10 млн. лв., като поголямата част се финансира от Оперативна програма „Регионално
развитие“.
o Местност Левента – включва зоната около телевизионната кула и
комплекс „Левента”. Отличава се с красива панорамна гледка, добри
пътни връзки и паркинги.
o Западен парк „Приста“ - разположен е на няколко километра от Русе,
между пътя за София и р. Дунав. Залесен е с широколистни гори.
Местността предлага отлични възможности за отдих, развлечения и
спорт. Туристическият потенциал в тази зона предстои да бъде доразвит.
o Лесопарк „Липник“ – намира се на 10 км от гр. Русе, в близост до с.
Николово. Тази зона за туризъм също разполага с голям потенциал, но
като цяло все още е неразвита.
o Дунавски бряг и Дунавско крайбрежие – включва селата Пиргово и
Мечка. Възможностите, които предлага тази зона, са свързани с
използване на крайбрежната пясъчна ивица за краткотраен отдих; за
развитие на водомоторни спортове; спортен риболов; културноисторически маршрути като Римски кастел, „Тимамиум“, както и
Орнитоложка зона „Рибно стопанство“, „Стълпище“ и природният
феномен „Дикилиташ“. Тук би могъл да бъде развит селски и
велосипеден туризъм.
o Поломие – включва Природен парк „Русенски Лом” и културноисторическите обекти в землищата на селата Красен, Божичен, Иваново,
Кошов, Червен, Нисово, Табачка и Сваленик. В тази зона за туризъм може
да се развива еднодневен, двудневен и по-продължителен туризъм
(различни видове зелени училища, селски, ловен и орнитоложки
туризъм, скално катерене, спелеология, колоездене, пешеходен туризъм,
велосипеден и селски туризъм, както и други добри практики и хобита).11
Основният туристопоток в Община Русе се формира от круизните туристи,
идващи от Централна и Западна Европа. Средният брой на туристите в един кораб е
120 души. Това са платежоспособни туристи, формиращи търсене на висококачествени
услуги. Поради факта, че акостират на Русенския кей, тези туристи не реализират
нощувки на територията на Община Русе. Към момента се наблюдава тенденция,
според която Русе се явява транзитна дестинация по пътя на туристите към градове
11
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като Велико Търново и Варна. Ето защо е необходимо да бъдат набелязани
стратегически мерки за диверсифициране на местните туристически продукти и за
провеждане на диалог със заинтересованите страни от близко разположените градове
за координиране на съвместни маршрути и инициативи.
Въпреки възможностите, които предоставя река Дунав, липсват туристически
продукти и услуги, които да са свързани именно с реката. Причина за това е липсата на
устройствен план за териториите по крайбрежието, кейовете и пристанищата в малките
населени места, зоните за плажуване и спорт. Излазът на река Дунав позволява
развитието на водните спортове, както и предлагане на риболовен туризъм, поради
наличието на рибарски селища и съответно традиции в риболова, рибната кухня и
рибните продукти.
Друг елемент на туристопотока са пътуващите по делови повод лица, които
упражняват неорганизиран туризъм, но притежават потенциал за платежоспособно
търсене на специфични туристически услуги и продукти. Въпреки перспективите за
целенасочено развитие на бизнес, конгресен и конферентен туризъм, един от
основните недостатъци на града в тази посока е липсата на сгради и помещения с
капацитет за провеждане на мащабни събития.
Граничното разположение на Русе обуславя наличието на случайно
преминаващи през територията на Общината туристи. Пресичането на два
паневропейски транспортни коридора и интензивният трафик по доскоро единствения
мост над река Дунав в българо-румънския участък са възможности за капитализиране
на транзита на пътници от Югоизточна Европа към Централна и Западна, както и от и
към Азия и привличането на неорганизирани туристи чрез предлагане на услуги,
насочени към техните потребности. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че в
града липсва разработена стратегия за разпространение на търговска линия с марка
„Русе“, която да адресира както краткотрайните и случайни туристи, така и тези, които
планират по-дълги посещения. Като бариера пред туристопотока се приема и
наличието на такси за преминаване през Дунав мост.
Като част от международния велокоридор ЕвроВело 6, Русе се оказва
привлекателна дестинация за туристи предимно от Австрия, Германия и Холандия.
Недостатъците от изградената към момента велосипедна инфраструктура биха могли
да бъдат компенсирани с предлагането на допълнителни туристически услуги,
съобразени изцяло с нуждите на велотуристите.
В Националния туристически регистър фигурират 47 фирми с регистрация на
туроператор и/или туристически агент, сред които и една чуждестранна. 31 от тях имат
регистрация за туроператор, а 4 са клонове на фирми.
В Русе функционира Туристически информационен център, в който туристите
могат да получават обща и конкретна информация относно престоя им в града. През
месец август 2013 г. към сградата на Община Русе започна да функционира
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Информационен туристически терминал „Инфо пойнт“, който предоставя информация
в разделите географско разположение, културно-историческо наследство, хотели,
ресторанти, музеи, туристически агенции, банки и обменни бюра, резервационни
услуги и др. Терминалът е достъпен денонощно, а съдържанието на информацията е
преведено на български и английски език. Към информационния терминал е изграден
и информационен портал „Инфотур”, интегриран с Google Map и GPS-система, в който
информацията се предлага на 7 езика.
През 2013 г. беше открит офис на „Контактен център „Дестинация Дунав“, който
функционира като проект на Министерството на икономиката и енергетиката и
правителството на Федерална република Германия. Неговата мисия е да подпомага
развитието на туризма в българската част на Дунав, да съдейства за общата
туристическа реклама и да действа като фокусна точка за контакти, партньори,
информация, експертен потенциал и консултиране в областта на Дунавския туризъм.
Община Русе традиционно организира ежегодното туристическото изложение
„Уикенд туризъм“ и фестивал на туристическите забавления и атракции. Освен това,
Общината участва в туристически панаири и борси в градовете Велико Търново, София,
Букурещ. Необходимо е заинтересованите страни, участващи в реализирането на
Стратегията за развитие на туризма в Община Русе до 2020 г., да идентифицират
целевите пазари за налагане на градската марка и да участват целенасочено в
туристически събития, които ще допринесат за популяризиране на туристическите
продукти в Общината.
За да се подобри маркетинга на туристическата инфраструктура, трябва да се
изготви цялостна визия за маркировката на туристическите обекти и за поставянето на
информационни табели. Към момента, дори и на територията на Община Русе, броят
на поставените табели е недостатъчен, а състоянието на наличните не е добро.
Туристическите такси и данъци, които формират част от приходите на Общината,
са един от показателите, които дават представа за туристическия поток в рамките на
определен период. Статистическите данни за Община Русе показват, че само през
2008 г. са постъпили повече средства в общинския бюджет от туристически услуги,
отколкото е било предвидено. През останалото време се наблюдава лек отрицателен
баланс между заложеното в план сметките на бюджета и отчета по неговото
изпълнение.
Таблица 24 Приходи от туристически такси в Община Русе

Изпълне
ние

План

Изпълне
ние

План

Изпълне
ние

План

Изпълне
ние

2013

План

2012

Изпълне
ние

2011

План

Приходи от

2010

Изпълне
ние

Година

2009

План

2008

120

123

120

103

105

93

110

81

110

94

100

94
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туристически
услуги

000

600

000

833

000

129

000

865

000

250

000

340

Общо приходи

40
000
711

42
907
977

41
326
988

28
709
667

30
942
917

27
443
753

33
326
939

28
774
153

39
804
707

32
072
269

34
428
129

34
871
237

Приходи от
туристически
услуги
към Общо
приходи

0,30
%

0,29
%

0,29
%

0,36
%

0,34
%

0,34
%

0,33
%

0,28
%

0,28
%

0,29
%

0,29
%

0,27
%

Източник: Община Русе

Най-ниски са приходите от туристически услуги през 2010 г., която бележи
началото на постепенен ръст в стойностите на този показател. Въпреки това, от данните
става ясно, че относителният дял на приходите от туристическия сектор към общите
приходи на Община Русе, изразен в проценти, се движи в диапазона между 0,28% и
0,36%. Това означава, че има несъответствие между описания потенциал за развитие
на туризъм и реалната тежест на сектора в структурата на местната икономика.
Община Русе разполага с капацитет от 1 584 легла в 47 средства за подслон и
места за настаняване, в т.ч. хотели, мотели, семейни хотели, самостоятелни стаи,
почивни станции, хижи, къщи за гости и др. Категоризираните обекти имат от 1 до 4
звезди, а 5-звездни средства за подслон и места за настаняване липсват.
Висококатегорийните хотели от 4 звезди са два с общо 173 легла.
Таблица 25 Средства за подслон и места за настаняване в Община Русе

№

Средства за подслон, Места за
настаняване

Градска зона - Русе
1 Хотел "Космополитън"
2 Хотел "Рига"
3 Хотел "Данюб плаза"
4 Хотел "Кристал"
5 Хотел "Бистра и Галина"
6 Хотел "Ана Палас"
7 Семеен хотел "Чарлино"
8 Семеен хотел "Космос"
9 Семеен хотел "Одисей"
10 Семеен хотел "Сити Арт"
11 Хотел "Европа"
12 Хотел "Сплендид"
13 Семеен хотел "Plaza"
14 Семеен хотел "Национал"
15 Семеен хотел "Брани"

Категория звезди Категория стаи
/бр./
/бр./
4
3
3
2
4
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2

59
162
79
48
38
30
12
20
15
14
29
32
15
15
17

Категория легла
/бр./
113
250
138
77
60
50
30
31
30
28
79
45
42
30
37
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16 Хотел "Парадайс"
17 Семеен хотел "Русе"
18 Семеен хотел "Родина"
19 Семеен хотел „Вега”
20 Семеен хотел „Лилия”
21 Семеен хотел „Ювелир”
22 Пансион "Амор"
23 Къща "Англйиска къща за гости"
24 Къща "Англйиска къща за гости"
25 Самостоятелни стаи „Рудевит”
26 Самостоятелни стаи "Билеви"
27 Самостоятелни стаи "Ритон"
28 Самостоятелни стаи „Милениа”
29 Самостоятелни стаи "Шанс"
30 Самостоятелни стаи "Рагад"
31 Самостоятелни стаи „Нели”, ап.3
32 Самостоятелни стаи „Нели”, ап.4-1
33 Самостоятелни стаи „Нели”, ап.4-2
34 Самостоятелни стаи "Дирон"
35 Самостоятелни стаи ''Теди''
36 Самостоятелни стаи Миро”
37 Самостоятелни стаи „Еуроконтакт”,ап.21
38 Самостоятелни стаи „Еуроконтакт”,ап.22
39 Самостоятелни стаи „Бедрум плейс”,ет.1
40 Самостоятелни стаи „Бедрум плейс”,ет.2
Крайградска зона - Русе
41 Семеен хотел "Фамилия"
42 Хотел "Рай"
43 Семеен хотел "Люляка"
44 Самостоятелни стаи "Релакс"
45 Мотел "Габи"
46 Самостоятелни стаи "Новекс"
47 Почивна станция "Кипарис"
Общо:

1
1
1
3
2
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

24
10
10
20
9
10
10
2
6
3
8
9
8
5
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4

54
20
20
40
18
26
20
4
14
6
21
18
32
10
9
2
2
4
4
2
2
2
2
4
8

2
1
3
1
1
1
1

16
34
11
4
8
4
10
825

46
62
34
7
16
8
27
1584
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Данните показват, че нискокатегорийните средства за подслон и места за
настаняване са разнообразни, но разпръснати из територията на Община Русе и с
ограничен брой легла. Освен това, очевидна е липсата на достатъчен брой
висококатегорийни туристически обекти, които са в състояние да привличат
високоплатежни туристи за културен туризъм или бизнес посещения.
В допълнение към предлагането на настаняване, важен елемент от цялостния
туристически продукт е наличието на заведения и места за хранене, съобразени с
платежоспособността и предпочитанията на различни групи туристи. В Община Русе
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има 71 ресторанта, които предлагат както традиционна местна, така и чуждестранна
кухня.
Таблица 26 Средства за подслон, реализирани нощувки, пренощували лица, приходи от нощувки в
Община Русе по години
Индикато
ри
Година

в т.ч.
хотели
2007

Общо

1. Средства
за подслон
33
28
- брой
2. Легла 1 460
1 214
брой
3.
Реализира
ни
131 708 126 964
нощувки брой
в т.ч. от
чужденци - 35 804
35 294
брой
4.
Пренощува
88 426
83 906
ли лица брой
в т.ч. от
чужденци - 19 284
18 935
брой
5. Приходи
5 121
5 054
от нощувки
335
652
- лева
в т.ч. от
1 876
1 849
чужденци 163
709
лева
Източник: НСИ – ТСБ – Русе

в т.ч.
хотели
2008

Общо

в т.ч.
хотели
2009

Общо

в т.ч.
хотели
2010

Общо

в т.ч.
хотели
2011

Общо

35

30

36

31

38

20

44

10

1 594

1 317

1 727

1 450

1 709

1 260

1 636

750

130 859

122 097

126 491

121 748

116 947

97 788

128 557

75 170

31 588

31 192

30 776

30 121

29 926

27 678

35 382

23 973

84 780

79 580

88 516

84 530

81 761

68 340

85 310

47 862

16 848

16 578

18 031

17 772

18 173

17 099

20 362

13 693

5 737
633

5 595
579

5 577
014

5 479
510

5 100
782

4 695
293

5 673
487

3 660
692

1 826
775

1 808
987

1 613
549

1 586
096

1 523
770

1 442
784

1 929
981

1 347
661

Един от измеримите индикатори за мониторинг на развитието в областта на
туризма е броят на реализираните нощувки. Той бележи постепенен спад в Община
Русе от 2007 до 2010 г. През 2011 и 2012 г. стойностите на този показател тръгват
нагоре, като през 2012 г. броят на реализираните нощувки надвишава този през
началната 2007 г. Разбира се, от една страна това е резултат от новооткритите средства
за подслон и места за настаняване, както и от увеличения капацитет на легловата база.
Таблица 27 Брой нощувки и пренощували лица

Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Брой нощувки

131 708

130 859

126 491

116 947

128 557

143 272

Пренощували

88 426

84 780

88 514

81 761

85 320

85 409
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лица
в т.ч. чужденци

19 284

16 848

18 031

18 173

20 362

22 224

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

От друга страна обаче динамиката в броя на пренощувалите лица сочи друга
тенденция. От 2011 г. насам броят на пренощувалите лица расте. Периодът 2007 – 2010
г. се характеризира с леки изменения във възходяща или низходяща посока. Данните
показват, че през 2012 г. има с 3017 по-малко регистрирани пренощували лица в
сравнение с началото на разглеждания период. В комбинация с нарастващия брой на
нощувки този факт води до извода, че се увеличават дните за престой на туристи в
Русе, но за сметка на това намалява броят на нощуващите.
Множеството културно-исторически паметници, наличието на природни
забележителности и защитени територии, както и маршрутите са една изключителна
възможност за развиването на различни видове туризъм – архитектурен, културен,
селски, алтернативен, религиозен, етнографски екотуризъм и др. Именно поради тази
причина, туризмът в Русе трябва да се възползва от възможностите, които му
предоставя регионът и да съсредоточи своите приоритети и цели към подобряването
на състоянието на туристическите обекти и атракции, подобряване на транспортната
достъпност в региона и до всички туристически обекти и усвояването на туристическия
потенциал, с който разполага.

3. Културно-исторически профил на Община Русе
Забележителностите и туристическите обекти в Община Русе се разпределят в
следните категории:
o Музеи – Регионален исторически музей – Русе; Природо-научен музей –
Русе; Музей на транспорта – Русе; Къща музей „Градски бит на Русе –
краят на XIX – началото на XX век“; Къща музей „Захари Стоянов“; Музей
„Баба Тонка“; Музейна къща „Тома Кърджиев“;
o Сгради - паметници на културата – Доходното здание; Гранд хотел
„Тетевен“; Някогашната банка „Гирдап“, Съдебната палата; Княжеският
дворец – сега Куклен театър; Държавната опера; Търговска къща
„Мартинов“; Банка на братя „Симеонови“; Мъжката гимназия;
Регионална библиотека „Любен Каравелов“; Пощенската палата; Дом
Канети; Музикалното училище;
o Храмове – Църквата „Св. Троица“; Църквата „Св. Георги“; Католическата
църква „Св. Павел от Кръста“; Арменската църква „Света Богородица“;
Джамията „Саид Паша“; Манастир „Св. Димитър Басарбовски“ – с.
Басарбово; „Православен храм „Сввети Николай Чудотворец“; Църквата
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„Св. Петка“; Православен храм „Свето Възнесение Господне“;
Православен храм „Свети Архангел Михаил“;
o Природни обекти – Лесопарк „Липник“ – с. Николово; Русенски кей; Парк
на възрожденците; Парк на младежта, Западен парк „Приста“; Местност
„Стълпище“ – с. Мечка; Природен парк „Русенски Лом“;
o Историческо наследство – Пантеон на възрожденците; Гробница на
Захари Стоянов; Паметник на Стефан Караджа; Паметник на Баба Тонка;
Паметник на Свободата; Римска крепост „Сексагинта Приста“; Крепостна
врата „Кюнто Капу“; Каменно укрепление „Левент табия“;
o Културни събития – „Мартенски музикални дни“; Национална джаз
среща; „Блуз Джаз Фест“; „Златната гъдулка“; Лятна сцена „Сексагинта
Приста“; Международен медиен фестивал „Българската Европа“;
Национален литературен конкурс „Елиас Канети“; Туристическо
изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите забавления и
анимации и много други културни събития и инициативи.
В рамките на Общинската програма за развитие на туризма, са разработени
осем маршрута, обхващащи почти всички възможности за културен, религиозен, селски
и екотуризъм на територията не само на Община, но и на Област Русе. Туристите имат
възможност да направят заявка и да им бъде осигурен екскурзовод, както и транспорт
до по-отдалечените места в Общината. Тези услуги се предоставят от Регионалния
исторически музей – Русе:
Маршрут 1 - „Сгради Европейско наследство“ – предлага пешеходна обиколка
на градския център, която включва презентация относно развитието на града и
формирането на русенката общност с фокус върху периода 19-20 в. Включва посещение
на следните обекти – Централен градски площад (Площад на свободата); Паметник на
Свободата; Доходно здание; Гранд хотел „Тетевен“; Някогашна банка „Гирдап“;
Съдебна палата; Русенска опера; Княжески дворец; Търговска къща „Мартинов“; Банка
на братя „Симеонови“; Площад „Александър Батенберг“; Регионален исторически
музей; Мъжка гимназия; Регионална библиотека „Любен Каравелов“; Пощенска
палата; Природо-научен музей; Дом Канети; Музикално училище и Музей на
транспорта;
Маршрут 2 - „Храмовете на Русе“ – предлага едни от най-ценните културни
забележителности не само в Община Русе, но и в цялата Област. В църквата „Света
троица“ могат да се видят мощите на 11 светци и малка колекция от икони от 17-19 в.
Този маршрут включва храмове на територията на Община Русе и Община Иваново и е
подходящ за религиозен туризъм. Включва посещение на следните обекти - Църква
„Св. Троица“; Църква „Св. Георги“; Църква „Св. Павел от Кръста“; Арменска църква;
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Джамия „Саид Паша“; Манастир „Св. Димитър Басарбовски“ (с. Басарбово); Църквата в
с. Красен и Ивановски скални църкви (с. Иваново);
Маршрут 3 - „Крепостите“ – предлага обиколка на основните укрепления в
околностите - Римска крепост Сексагинта Приста; Крепостна врата „Кюнто Капу“;
Каменно укрепление „Левент табия“; и Археологически резерват „Средновековен град
Червен“;
Маршрут 4 - „Жива вода“ – ориентиран е към историята и любителите на
чудодейната сила на лековитата вода, като се дава информация за местните обекти и
история, с която малка част от хората са запознати. Включва посещение на следните
обекти - Лесопарк „Липник“ - с. Николово; Манастир на Света Марина - с. Каран
Върбовка; Пещера „Водна“ - в близост до с. Табачка; Чешма „Спеча“ - с. Иваново и
Кладенец на Свети Димитър Басарбовски - с. Басарбово;
Маршрут 5 - „Героите на Свободата“ – предлага посещение и информация за
запомнящи се обекти на местно и национално ниво – Пантеон на възрожденците;
Гробница на Захари Стоянов ; Паметник на Стефан Караджа; Паметник на Баба Тонка;
Къща музей „Захари Стоянов“ и Паметник на Свободата;
Маршрут 6 - „Културен туризъм – експозиции, фестивали“ – в музеите на Русе
се предлагат различни изложби, образователни програми и културни събития, които
разкриват разнообразието на местното културно наследство. Включва посещение на
следните обекти – „Ловци на мамути и земеделци“ в Историческия музей; „Сексагинта
Приста и Ятрус“; „Музикална кутия“; Къща музей „Градски бит на Русе - краят на XIX началото на XX век“; Ивановски скални църкви – с. Иваново; „Мартенски музикални
дни“; Блуз Джас Фест; „Златната гъдулка“; Лятна сцена „Сексагинта Приста“;
Международен медиен фестивал „Българската Европа“; Международно бианале на
миниатюрата; Международен пленер по скулптура и Есенен салон на изкуствата;
Международен симпозиум за съвременно изкуство „Виа Ломеа“;
Маршрут 7 - „Паркове и екомаршрути“ – включва посещение на Русенския кей,
Парк на възрожденците, Парк на младежта, Западен парк „Приста“, местност
„Стълпище“, което е в близост до с. Мечка, както и Природен парк „Русенски Лом“;
Маршрут 8 - „Каньонът на Русенски Лом“ – предлага пешеходни обиколки
около незамърсени природни зони, богати на природни и исторически
забележителности като Царството на птиците - Писанец и Табачка, Каньонът между
Червен и Кошов; Пещерите при Табачка - с. Табачка и Пещерата „Орлова Чука“ - с.
Пепелина.12
Интензифицирането на културния живот и разнообразяването на културния
календар на Община Русе са сред приоритетите на местната власт за привличане на
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повече туристи. Русе е утвърден фестивален град със значителен опит в провеждането
на събития от национален и европейски мащаб, сред които:
o „Мартенски музикални дни“ - фестивалът е основан през 1961 г. и е член
на Европейската фестивална организация;
o Национална джаз среща – от 1977 г. се провежда всяка година през
месец ноември и събира изтъкнати джаз музиканти от страната и
чужбина;
o „Блуз Джас Фест“ – провежда се през месец юни и предлага
разнообразие от джаз, поп, фънк и рок музика;
o „Златната гъдулка“ - фестивалът се провежда до хижа „Приста“ край Русе
и има четиридесет годишна традиция в града;
o Лятна сцена „Сексагинта Приста“ – представлява артистичен проект на
Сдружение „Европейски пространства“, Регионален исторически музей Русе и „Арена Медиа“;
o Международен медиен фестивал „Българската Европа“ – фестивал на
медийни продукти за българската евроинтеграция;
o Международно биенале на миниатюрата – фестивалът е единственият в
Европа, който дава възможност за изява на художниците-миниатюристи;
o Международен пленер по скулптура – насочен е към артистите, които
ваят камък, а русенският камък е характерен за местната култура;
o Есенен салон на изкуствата - провежда се през месец октомври и е
празник на местните творци;
o Международен симпозиум за съвременно изкуство „Виа Ломеа“ –
събира художници и съвременни артисти, които пресъздават света на р.
Русенски Лом;
o Пролетен литературен салон - събитието е с продължителност от 6 дни и
включва литературно четене на български, английски, немски и френски
език, както и провеждане на три уъркшопа;
o Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“ –
провежда се в два кръга – предварителен, на който се извършва подбор
на база изпратени записи и финален;
o Международен театрален фестивал - традиционна инициатива на
русенския драматичен театър „Сава Огнянов“, който включва постановки
на групи от Франция, Дания, Румъния, Македония и България;
o Международен клавирен конкурс „Франц Шуберт” – провежда се всяка
нечетна година. В началото стартира като клавирен, но в следващите
години се разширява обхвата на участниците, които са от всички
направления в музикалния жанр – клавирен, духов, струнен, ударен и
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класическо пеене. Конкурсът се състои от три тура, в рамките на десет
дни и има предвиден награден фонд за класираните на първите три
места. Редът на участниците се определя чрез жребий. Журито е с
международен състав. Лауреатите изнасят заключителен концерт в
сградата на Доходното здание;
o Национален литературен конкурс „Елиас Канети“ – провежда се през
година и отличава новоизлезли български романи;
o Туристическо изложение „Уикенд туризъм” и Фестивал на
туристическите забавления и анимации – провежда се ежегодно през
месец май с цел реклама на туристическия потенциал на Община Русе.13

4. Състояние и тенденции на инвестиционния процес в Община Русе
Анализ на заинтересованите страни
За заинтересовани страни се приемат хора, групи от хора и институции, за които
съществува възможност да бъдат засегнати (в положителен или отрицателен смисъл)
от предложена интервенция, или такива, които могат да окажат влияние върху
резултатите и последствията от такава интервенция14. Качественото планиране,
изпълнение и контрол върху секторните политики зависи в голяма степен от
включването на най-широк кръг от заинтересовани страни в съответните процеси.
Ефективното участие и управление на заинтересованите страни се нуждае от детайлен
предварителен анализ. Освен да идентифицира заинтересованите страни, методът има
за цел също така да конкретизира техните интереси, потребности и очаквания.
В контекста на инвестиционния процес в Община Русе, заинтересованите страни
са следните:
1.

2.

Органите на местно самоуправление (Кмет на Община Русе и Общински
съвет – Русе), които провеждат общинската политика за насърчаване на
инвестициите и регулират местния бизнес климат; те имат интерес от
увеличаване на размера на инвестициите, в т.ч. чуждестранни, на
оптимизиране на икономическите показатели и подобряване на
инвестиционния имидж на Община Русе;
Органите на държавната изпълнителна власт, в т.ч. Областният
управител на Област Русе, който е отговорен за провеждането на
държавната политика в сферата на инвестициите и за прилагането на
мерките за тяхното насърчаване; те имат интерес от увеличаване на
размера на инвестициите, в т.ч. чуждестранни, от оптимизиране на
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

макроикономическите показатели и подобряване на инвестиционния
имидж на региона и на България;
Местни и чуждестранни инвеститори (реални и потенциални) и
организации в подкрепа на бизнеса, които са основните адресати на
държавната и общинската инвестиционни политики; те имат интерес от
ясни правила и норми, устойчиво регламентирана законова база,
достъпна комуникация с местните и държавни власти, изгодни условия за
инвестиране, квалифицирана работна сила, базисна инфраструктура и
др.;
Браншови организации и гилдии, които представляват интересите на
местните професионални общности;
Структури на гражданското общество и медиите, които са партньори
в процеса на разработване на секторните политики на местно ниво и
гарантират ефективното им прилагане; те имат интерес от балансиране
между интересите на бизнеса и гражданското общество, както и от
гарантиране на прозрачност, отчетност, легитимност и контрол на
провежданите политики в областта на инвестициите;
Граждани на Русе, които са основната работна сила; те имат интерес от
увеличаване на заетостта и гарантиране на работни места, увеличаване
на доходите и производителността на труда;
Посетители на Русе и туристи, които трябва да останат удовлетворени
от престоя си в Русе, независимо от неговата цел – развлечение, почивка,
туризъм, бизнес; те имат интерес от развит сектор на услугите и добро
състояние на свързаната с обезпечаването на престоя им инфраструктура,
в т.ч. средства за подслон и места за настаняване, заведения за хранене,
търговия и др.;
Академичната общност в Русе; университетът има интерес от
изграждането на устойчиво сътрудничество с бизнеса, от развитието на
високотехнологични производства и разкриването на нови стажантски и
работни позиции.

В тази връзка, основните адресати на инвестиционния маркетинг са разделени в
две основни групи – вътрешни и външни публики. Вътрешни за Община Русе са
местните власти, местните инвеститори, структурите на гражданското общество и
медиите, живеещите, работещите и учещите в Русе, както и представителите на
академичната общност. Като външни публики се оформят потенциалните инвеститори,
посетителите по различни поводи, туристите, потенциалните студенти, както и
международните (регионални, европейски, световни) организации, които са
установени или потенциални партньори на Общината.
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Голяма
Поддържане на
удовлетвореност
7

Близко
управление
1, 2, 3, 4, 8

Сила

Наблюдение
(Минимални усилия)

Поддържане на
информираност
5, 6

Малка
Нисък

Интерес

Висок

Фигура 8 Мрежа сила/интерес за приоритизиране на заинтересованите страни

Анализ на конкурентните предимства на Община Русе
В контекста на конкурентоспособността на една община , от една страна, е
важно да бъдат определени нейните предимства, които я определят като община с
устойчиво развиваща се икономика, предлагаща достатъчно и качествени услуги на
физически и юридически лица от всякакъв тип, и ,от друга страна, бързината и
ефективността, с които се приспособява към динамичните национални и европейски
процеси. „Всяка общност се отличава със специфични местни условия, които засилват
или намаляват потенциала за местно икономическо развитие и именно тези условия
определят относителните предимства на общината по отношение на способността му
да привлича, създава и задържа инвестиции“15. Под конкурентни предимства следва
да се разбират факторите, превръщащи Община Русе в привлекателно място за
живеене, образование, „правене на бизнес“, отдих и забавление. От икономическа
гледна точка, конкурентните предимства на Общината зависят от размера на местните
данъци и такси, нивото на заплатите и квалификацията на работната сила. На
следващата таблица са представени размерите на няколко вида местни данъци и такси
15

Наръчник за местно икономическо развитие, отдел „Развитие на градските райони” - Световна банка

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, в
изпълнение на договор №13-13-61/07.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

79

във водещите общини в България – данъчна ставка за данък върху недвижими имоти
на юридически лица; данъчна ставка за данък върху превозни средства и леки
автомобили; данъчна ставка за годишен патентен данък за търговия на дребно; такса
за битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица и жилищни имоти; такса
за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки на ден.
Таблица 28 Размер на местни данъци и такси в най-големите общини в България за периода 2007-2012 г.

Размер на данъчна ставка за данък върху
недвижими имоти на юридически лица (в
промили)

2008
година

2009
година

2010
година

2011
година

2012
година

‰

‰

‰

‰

‰

Столична

1.88

1.88

1.88

1.88

1.88

Варна

2.25

2.00

2.00

2.00

2.00

Бургас

1.60

1.45

1.45

1.45

1.45

Русe

1.50

1.50

1.50

1.30

1.20

Размер на данъчна ставка за данък върху
превозни средства и леки автомобили с
мощност над 74 kW до 110 kW включително
(в лева на кW)

2008
година

2009
година

2010
година

2011
година

2012
година

в лева на
kW

в лева на
kW

в лева на
kW

в лева на
kW

в лева на
kW

Столична

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

Варна

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

Бургас

1.65

1.65

1.65

1.65

1.65

Русe

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

Размер на данъчна ставка за годишeн
патентен данък за търговия на дребно до 100
кв.м. нетна търговска площ на обект
(в лева на кв.м. при най-добро
местонахождение на обекта)

2008
година

2009
година

2010
година

2011
година

2012
година

в лева на
кв.м.

в лева на
кв.м.

в лева на
кв.м.

в лева на
кв.м.

в лева на
кв.м.

Столична

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Варна

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Бургас

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Русe

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

Размер на такса за битови отпадъци за
нежилищни имоти на юридически лица и
жилищни имоти (в промили)

2008
година

2009
година

2010
година

2011
година

2012
година

‰

‰

‰

‰

‰

12.00

12.00

12.00

10.00

10.0

Варна

3.73

3.90

3.90

3.90

3.9

Бургас

8.00

11.00

11.00

11.00

10.5

Столична

Русe

Размер на такса за ползване на пазари за
търговия с промишлени стоки на ден (в лева
на кв.м. на ден)

7.00
2008
година
в лева на
кв.м.

6.00
2009
година
в лева на
кв.м.

6.00
2010
година
в лева на
кв.м.

4.00
2011
година
в лева на
кв.м.

4.2
2012
година
в лева на
кв.м.

Столична

N/A

N/A

N/A

N/A

1.65

Варна

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Бургас

7.50

9.00

9.00

9.00

9.00

Русe

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

Източник: Институт за пазарна икономика

Както се вижда от таблицата, в сравнение с останалите общини, Русе запазва пониски нива на всички местни данъци и такси с изключение на таксата за битови
отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица и жилищни имоти. Освен това в
Община Русе се наблюдава и тенденция към постоянно намаляване или запазване на
размера на различните такси през разглеждания период. Следователно данъчната
политика, която Общината води може да бъде определена като стабилна и подходяща
за инвестиции от всякакъв тип.
Сред конкурентните предимства на Община Русе се нареждат още
стратегическото географско и транспортно местоположение, в т.ч. непосредствената
близост до румънската столица Букурещ с над 3-милионен пазар, която разполага с
функциониращо важно международно летище и предлага множество услуги за
гражданите и бизнеса. Утвърденият формат на сътрудничество в рамките на
трансграничната агломерация Русе – Гюргево представлява важна предпоставка за
бъдещо изпълнението на съвместни мерки и дейности в областта на местното
самоуправление, инфраструктурното развитие, както и за реализирането на
стратегически партньорства в сферата на бизнеса, науката, изследванията и
иновациите.
На територията на Община Русе, с цел подкрепа на сътрудничеството между
българските и румънските бизнес среди, функционира Българо-румънска търговскопромишлена палата (БРТПП). Определящо значение за развитието на икономиката в
Общината имат редицата бизнес центрове и инкубатори, офиси на Българска стопанска
камара и Българска търговско-промишлена палата, индустриални зони и паркове, в т.ч.
Индустриален парк – Русе, Източен индустриален парк, Свободна зона, Логистичен
парк – Русе. Последните предоставят изключително добри възможности за
позициониране на производства и логистични бази, поради близостта до Пристанище
Русе – Изток, до Дунав мост, до Дунавския драгажен флот и бетоновите възли.
Налице е значителен потенциал за развитието на клъстери в сферата на
текстилната, автомобилната и мебелната индустрии, туризма и селското стопанство.
Важно конкурентно предимство на Русе е наличието на висококвалифицирана
работна сила.
В потвърждение на посочените конкурентни предимства, през 2012 г. Община
Русе е отличена от Европейската Бизнес Асамблея с Международната награда
„Обединена Европа“ и сертификат за право на ползване на запазената марка за
качество „Най-добри градове" в продължение на 5 години. Сред разгледаните
критерии за присъждане на престижната награда се нареждат стратегическото
местоположение на региона, удобствата за жителите на града, потенциалът за
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икономическо развитие и инвестиции, проектите в сферата на социалните дейности,
културният календар на града, развитието на градските туристически атракции, както и
подкрепата на местната власт за развитието на бизнеса и науката в региона. В
допълнение към европейския профил на града и като признание за успешното
прилагане на принципите за добро демократично управление, качеството на
предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публични
политики, Община Русе получи Етикет за иновации и добро управление за периода
2013 – 2015 г. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за подобряване
на управлението в услуга на гражданското общество.
Макроикономическа среда и инвестиционна активност

Освен анализ на икономически процеси, данни, дейности и инвестиции на
местно ниво, с цел качественото планиране на секторните политики, следва да бъде
направен разбор на същите елементи и от макроикономическа гледна точка. Този
преглед дава по-ясна представа за националния контекст и за структурата на
националната икономика. Отношенията между потребители, производство, публичен и
външно-икономически сектор трябва да се разглеждат като едно цяло, защото всеки
един от тези елементи бива повлиян от останалите. Макроикономическата среда се
определя от стойностите и посоката на движение на БВП, трудовия пазар и нивото на
приходи, инфлацията, икономически активното население (т.е. населението, което
формира работната сила), заетостта и безработицата, кредитния и инвестиционен
рейтинг, преките чуждестранни инвестиции.
Отражение върху икономическото състояние на България, и съответно върху
Община Русе, имат и международните стопански процеси. Разразилата се през 2008 г.
финансова и икономическа криза придоби ново измерение в периода 2010 – 2011 г.
Големите по размер фискални стимули за реалния сектор и спасителни планове на
финансови институции доведоха до рязко нарастване на задлъжнялостта на публичния
сектор на редица държави-членки на Европейския съюз. Бавното икономическо
възстановяване в съчетание със значителните по обем дългове за рефинансиране,
доведоха до възникване на дългова криза в периферията на Еврозоната, изразяваща се
в ограничаване на достъпа до пазарите за финансиране на все така високите публични
дефицити“16. В резултат на тези процеси са предприети различни мерки на ниво ЕС,
които да помогнат на държавите-членки да се стабилизират и да си възвърнат
доверието сред инвеститорите. На следващата таблица е показан БВП на България в
периода 2007 – 2013 г., както и стойностите на свързаните с него държавен
дефицит/излишък, държавни разходи и приходи, дълг на страната.

16

Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г., Министерство на финансите
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Таблица 29 БВП, държавен дефицит/излишък и дълг в България по пазарни цени

България

2007

2008

БВП млн. лв.
60 185
69 295
Държавен дефицит (-)/
излишък (+)
млн. лв.
683
1 149
% от БВП
1.1
1.7
Държавни разходи % от
39.7
37.6
БВП
Държавни приходи % от
40.8
39.3
БВП
Държавен дълг
млн. лв.
10 360
9 484
% от БВП
17.2
13.7
Източник: Евростат – статистическа служба на ЕС
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2009

2010

2011

2012

2013

68 322

70 511

75 308

78 089

78 115

-2 961
-4.3

-2 198
-3.1

-1 492
-2.0

-604
-0.8

-1 178
-1.5

41.4

37.4

35.6

35.8

38.7

37.1

34.3

33.6

35.0

37.2

9 992
14.6

11 453
16.2

12 291
16.3

14 388
18.4

14 733
18.9

От таблицата се вижда се, че ежегодно през този период БВП нараства с темпове
от 0,0003% до 0,15% в сравнение с предходната година. Единствено през 2009 г. се
наблюдава отрицателен ръст на БВП от -0,01% в сравнение с 2008 г., което може да се
обясни с гореспоменатите икономически процеси в тези години. Поради същите
причини държавният дълг на страната след 2008 г. нараства със стойности от 0,05% до
0,17% в сравнение с предходната година. С цел осигуряване на по-всеобхватна картина
на ситуацията следващата таблица сравнява БВП в България със стойностите на
показателя в останалите страни от ЕС. За периода 2007 – 2013 г. България се нарежда
на 22-ро място по размер на БВП от общо 28 държави-членки. Водеща в тази класация
е Германия, следвана от Франция и Великобритания, а на последно място е Малта.

Таблица 30 БВП по пазарни цени в мл. евро в държави от ЕС

Държава18

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12473649

12548546

11815747

12337144

12711209

12959908

13069731

2428500

2473800

2374200

2495000

2609900

2666400

2737600

Франция (2)

1886792

1933195

1885762

1936720

2001398

2032297

2059852

Великобритания
(3)

2086519.9

1836125.5

1590858

1731809

1770909.6

1921904.9

1899761

Общо за ЕС (28
държави)
Германия (1)

17

БВП по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните
производствени единици.
18
В скобите е посочена позицията на съответната позиция на страната в ЕС според размера на БВП.
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Малта (28)

5575.4

5963.5

5956

6455.7

6691.3

6888.4

7220.7

България (22)

30772.4

35430.5

34932.8

36052.4

38504.9

39927

39940.3

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

На графиката по-долу са представени всички държави-членки на ЕС със
съответния размер на БВП за периода 2007 – 2013 г.
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Според данни на Българската агенция за инвестиция, България е предпочитана
страна за „правене на бизнес“ поради следните причини:


Макроикономическа и финансова стабилност:
o реален ръст на БВП – 0.9% (2013);
o инфлация, годишно изменение – 0.4% (2013);
o ниво на безработица – 11.8% (2013)
o без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR;
o бюджетен излишък – -0.8% (2013);
o брутен държавен дълг – 18.5% (2013);
o инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции;
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Най-благоприятни данъци в ЕС:
o 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица;
o 10% данък върху личните доходи;
o 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за
инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50
работни места;
o 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени
съоръжения;
o възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна
дейност;
o 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за
компании от ЕС);
Данъчни стимули съгласно Закона за насърчаване на инвестициите:
o Информационно обслужване и съкратени административни срокове;
индивидуално
административно
обслужване;
възможност
за
придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права
върху недвижими имоти - частна държавна или частна общинска
собственост; финансова подкрепа за професионално обучение на лица,
за нуждите на инвестиционния проект; финансова подкрепа за
изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите
на инвестиционния проект и финансово подпомагане за частично
възстановяване на направените от инвеститора задължителни
осигурителни вноски за новоназначени работници и служители за
проекти, които са сертифицирани за клас А и клас Б;
o Ако приоритетни инвестиционни проекти (независимо от сектора на
икономиката) отговарят на едно или повече от следните условия –
размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от
минималния за сертифициране на клас А; създават заетост в
необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности
и/или предвиждат изграждане на индустриални зони или технологични
паркове, то инвеститорите се насърчават чрез специален пакет,
включващ
институционална
подкрепа
или
публично-частно
партньорство; предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при
спазване на определени условия – до 50 % максимален интензитет на
помощта за инвестиции в образование и научни изследвания и до 10%
максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата
промишленост.
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Преглед на релевантни макроикономически изследвания, в т.ч. Индекс „Местни условия за
правене на бизнес“, Изданията „Регионални профили“ на ИПИ и “Doing Business” на
Световната банка

През 2009 и 2011 г. Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува индексa
„Местни условия за правене на бизнес“, който представя резултатите от изследване,
проведено във всички 28 области на България, по отношение на това къде е най-лесно
да се прави бизнес. Обхванати са 28-те областни центъра, като се допуска, че основната
икономическа активност е концентрирана в тях. Обект на проучването не е сравнение
на показатели, които измерват благосъстоянието или печалбата на бизнеса. На фокус е
анализът на рамката за започване на бизнес начинание, по-специално на
административните изисквания. Именно оценката на условията за правене на бизнес е
един от ключовите критерии за вземане на решение за инвестиране в дадена община.
Индексът „Местни условия за правене на бизнес“ се определя въз основа на
шест индикатора с еднаква тежест:
o
o
o
o
o
o

Ниво на местните данъци;
Ниво на местните такси;
Регулиране на стопанската дейност на местно ниво;
Електронно управление;
Административни услуги;
Корупция в местната власт.

През 2009 г. Русе се нарежда в първата половина на общата класация – 11-то
място от 28, непосредствено след Пловдив и преди Благоевград. С най-добри
показатели в своя профил Русе се отличава в областта на административните услуги (7мо място), а най-неубедителното представяне е при въвеждането на електронното
управление на местно равнище (21-во място). Освен това, Област Русе се нарежда на 5то място по индикаторите „размер на такса за битови отпадъци“ и обслужване на „едно
гише“.
Таблица 31 Общо класиране на Община Русе според Индекса „Местни условия за правене на бизнес“

Индикатори
1) Ниво на местните данъци
1.1 Размер на данъка върху недвижимите имоти
1.2 Размер на данъка върху превозните средства
1.3 Размер на патентен данък (годишен)
2) Ниво на местните такси
2.1 Размер на такса за битови отпадъци
2.2 Размер на такса за ползване на пазари

11
място
(1-28)

Общо класиране (Русе)

11
6
6
23
9
5
17
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3) Регулиране на стопанската дейност на местно ниво
3.1 Регулаторен режим за стационарен търговски обект
4) Електронно управление
4.1 Е-правителство
4.2 Едно гише
4.3 Публични регистри
5) Административни услуги
5.1 Процедура по издаване на строително разрешително
5.2 Процедура по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС)
5.3 Промяна на предназначението на земеделските земи
6) Корупция в местната власт
6.1 Ниво на корупция в работата на местната власт
6.2 Нерегламентирани плащания от страна на фирмите/подкупи
6.3 Политики за борба с корупцията

да
да
21
24
5
18
7
10
6
9
10
11
9
14

Източник: Институтът за пазарна икономика (ИПИ)

Русе попада в група от 5 общини, които администрират уведомителен режим за
стационарен търговски обект, който създава административна тежест и не е законово
регламентиран.
Резултатите от класацията се тълкуват и на регионално равнище. Изследването
стига до извода, че Северна България е по-добро място за правене на бизнес от Южна.
С добри резултати по всички индикатори изпъква Северен централен район за
планиране, чийто административен център и най-голям град е Русе.
През 2011 г. ИПИ публикува второто издание на индекс „Местни условия за
правене на бизнес“, което отново включва всички 28 области в България. За разлика от
2009 г., са идентифицирани 10 индикатора, обединени в три области: „Данъци и такси“
(местни данъци, местни такси), „Администрация“ (електронно управление, регистър на
собствеността, възприятие за корупция) и „Икономическа активност“ (заетост, работна
заплата, образование на заетите и чужди инвестиции).
През 2011 г. Русе заема престижната втора позиция в класацията „Местни
условия за правене на бизнес“, без да е лидер по нито един от 10-те индикатора. В
рамките на две години напредъкът в Област Русе допринася за изкачването й с цели 9
пункта в общата класация. Институтът за пазарна икономика посочва ръста на
чуждестранните инвестиции като един от основните фактори за придвижването напред
или назад в ранжирането на областите. Русе попада в групата на 8-те области с удвоен
ръст на преките чуждестранни инвестициите в нефинансовите предприятия за периода
2007 – 2009 г., 5 от които са сред първите 10 класирани.
Най-атрактивен е профилът на Русе в изследваната област „Икономическа
активност“, където всички 4 индикатора са оценени на позиции в топ 10. Най-доброто
класиране на Русе е по критерия „възприятие за корупция в местната власт“, следван от
„ниво на местните такси“, „електронно управление и заетост“. За сметка на това, Русе е
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на опашката по отношение на поддържане на регистър на собствеността (27-мо място)
и издаване на разрешително за строеж (25-то място).
В сравнение с 2009 г., през 2011 г. значително се подобрява класирането на Русе
по критерий „ниво на местните такси“. Нивото на местните данъци обаче се придвижва
с едно място назад (от 11-то през 2009 г. на 12-то през 2011 г.). Най-съществен
напредък бележат услугите на електронното управление, значително се подобряват и
възприятията за нивото на корупция. Процедурата по издаване на строително
разрешително драстично се усложнява, което придвижва този критерий 15 места поназад (от 10-то на 25-то място).

Администрация

Данъци и такси

Таблица 32 Класиране на Община Русе в класацията „Местни условия за правене на бизнес“

Общо класиране (Русе)
Индикатори

2 място

1) Ниво на местните данъци

12 място

1.1 Размер на данъка върху недвижимите имоти (‰)

1,30‰

1.2 Размер на данъка върху превозните средства (лв/киловат)

1,10 лв.

1.3 Размер на патентния данък (лв/1 кв. м. търг. площ)
1.4 Размер на туристическия данък (лв/нощувка в хотел с 3 звезди)
2) Ниво на местните такси

0,70 лв.
4 място

1.1 Размер на данъка върху недвижимите имоти (‰)

4,00‰

1.2 Размер на данъка върху превозните средства (лв/киловат)

2,40 лв.

3) Електронно управление

4 място

4) Разрешително за строеж

25 място

5) Регистър на собствеността

27 място

6) Възприятие за корупция в местната власт

2 място

7) Заетост

4 място

7.1 Коефициент на заетост (%)
Икономическа
активност

17 лв.

8) Работна заплата
8.1 Размер на работната заплата на заетите (лв./годишно)
9) Образование
9.1 Дял на заетите с висше образование (%)
10) Чуждестранни инвестиции
10.1 ПЧИ в нефинансови предприятия с натрупване (€/глава от
населението)

47,90%
7 място
6 112 лв.
7 място
23,20%
8 място
€ 1 378

Източник: Институтът за пазарна икономика (ИПИ)

Институтът за пазарна икономика публикува и класацията „Регионални профили:
показатели за развитие“, която обхваща всички области и взема под внимание
наличната информация от 2000 г. насам по отделните индикатори. Освен статистически
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данни, изследването стъпва върху резултатите от специализирани проучвания.
Профилите на регионите са изготвени в рамките на две поредни години – 2012 и 2013
г., като се базират върху система от 58 индикатора, разпределени в осем основни
групи:
o
o
o
o
o
o
o
o

Икономика;
Данъци и администрация;
Инфраструктура;
Демография;
Образование;
Здравеопазване;
Околна среда;
Социална среда.

Отличителната характеристика на „Регионални профили: показатели за
развитие“ е, че не ранжират областите, а ги групират според сходствата по отделни
индикатори в регионални клъстери.
През 2012 г. Русе е определена за област с обещаваща тенденция на развитие,
заедно със София и Враца. Този клъстер се отличава с най-интензивно икономическо
развитие, а областните центрове заемат челните места по темпове на икономически
ръст. Характерно за клъстера е и отличното представяне в сферата на образованието.
Посочва се, че Област Русе е лидер по отношение на намаляваща безработица в
национален мащаб. Необходимо е обаче да се отбележи, че понижаването на дела на
безработицата не е правопропорционално на увеличаването на заетостта и
разкриването на нови работни места.
Ето къде се намира Русе по отделните показатели за развитие през 2012 г.:
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Видно е, че по мнозинството от индикаторите Русе се позиционира на добро и
средно ниво. Като добри са оценени перспективите за развитие в областите
инфраструктура и бизнес среда, средно е представянето на образованието и
икономиката, а за много добра е обявена социалната среда. Незадоволителни
параметри на развитие се отчитат по отношение на околната среда. Русе заема място в
групата на областите с обещаващи тенденции за развитие.
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През 2013 г. се публикуват резултатите от ново проучване „Регионални профили:
показатели за развитие“, което идентифицира осем типа регионални профили,
клъстеризирани според социално-икономическото състояние на включените области.
Заедно с Благоевград, Варна, Пловдив и Бургас, Русе принадлежи към регионите в
добро социално-икономическо състояние. С по-добри показатели от тези области е
единствено столицата София. Въпреки че като цяло динамиката в развитието на
икономическите процеси се отличава с негативни тенденции, икономическото
състояние на този клъстер го извежда на челните места.
Икономика, демография, образование и здравеопазване в Русе получават добри
оценки, а инфраструктура, бизнес и социална среда са класифицирани като области с
добри показатели за развитие. За разлика от 2012 г., в Русе не са идентифицирани
незадоволителни тенденции, но също така липсват и области с много добри оценки.
Отчетена е ниската инвестиционна активност в областта и тежките ефекти от кризата
върху местния пазар на труда. Подчертана е и благоприятната данъчна среда,
характеризираща се с местни данъци и такси, чиито стойности са по-ниски от средните
за страната.
Авторитетното проучване на Световната банка “Doing Business” („Правене на
бизнес“) сравнява условията за правене на бизнес в над 180 държави по света
ежегодно. От 2009 г. насам България постепенно започва да губи позиции, като в
рамките на 4 години се премества от 44-то на 66-то място. Анализира се бизнес средата
въз основа на изследване на критерии като законови процедури, време и средства за
започване на бизнес, за получаване на разрешително за строителство, за регистрация и
закрила на инвестициите, за закриване на бизнес и т.н. Тенденциите показват, че
България се класира сравнително добре по показателите за закрила на инвеститорите
(49-то място през 2013 г.) и отпускане на кредит (40-то място). Като
неконкурентоспособна страната се оказва по отношение на административната тежест,
която съпътства развитието на бизнеса. На 123-то от 185 места се подрежда през 2013
г. издаването на разрешително за строителство, което се състои от средно 21
процедури и отнема около 107 дена. Класиралата се на най-задна позиция процедура е
тази по свързване с електрическата мрежа, за чието успешно приключване са
необходими около 130 дена.
В глобалния доклад „Най-добри за инвестиране“, изготвен от SiteSelection и
публикуван през месец май 2014 г., фигурира класация на най-атрактивните за
инвестиране държави и метрополии. Подреждането е изготвено въз основа на анализа
на разнообразни бази данни с отчитане на широк спектър от икономически и
инвестиционни показатели. Инвестиционните дестинации са подредени според
региона, в който се намират. Сред десет разглеждани държави в Източна Европа,
България се класира на пета позиция като атрактивна инвестиционна дестинация,
оставайки зад Словакия, Чехия, Унгария и Румъния.
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Анализ на преките чуждестранни инвестиции в Община Русе

Приоритет за Община Русе е постигането на балансиран и устойчив
икономически растеж. В тази връзка, инвестициите следва да се разглеждат като
основен катализатор на този процес. Инвестиционната динамика придоби нови
измерения след присъединяването на България към Европейския съюз, респективно
към вътрешния пазар на 28-те държави-членки. В контекста на общите политики на ЕС,
особено на политиката за икономическо, социално и териториално сближаване, се
разкриват множество хоризонти за бизнеса не само на национално, но и на регионално
равнище. Нещо повече, концепцията за многостепенно управление предвижда
засилено сътрудничество между субекти от публичния и частния сектор, както и
превръщането на националните периферии в центрове за трансграничен обмен и
развитие. Друг факт, който благоприятства инвестиционната активност в Община Русе,
е принадлежността на града към най-голямата трансгранична агломерация в българорумънския регион, а именно Русе – Гюргево. В европейски мащаб над 25 млн. души
живеят в подобни трансгранични функционални градски пространства, формирани
като естествен резултат от потока на стоки, услуги, хора и капитали, преминаващ
границите на националните държави.
Развитието на трансграничната агломерация Русе – Гюргево се благоприятства
от стратегическото местоположение и ролята на основен транспортен възел между
България и Румъния. Тази транспортна свързаност осигурява и лесен достъп до
многомилионния пазар на румънската столица Букурещ, която се намира на по-малко
от 75 км. Тя, от своя страна, капитализира ползите от най-близкото до нея речно
пристанище – това в Русе. Кръстосването на два паневропейски транспортни коридора
допълнително повишава инвестиционната атрактивност на региона. Принадлежността
към трансграничното обединение разширява перспективите за бизнес развитие в
Община Русе и спомага за увеличаване на интереса от страна на местни и
чуждестранни инвеститори. Освен това, сътрудничеството между двете общини ги
прави допустими бенефициенти по програми, финансирани от Кохезионния и
Структурните фондове на ЕС. Конкретна стъпка за съвместно стратегическо планиране и
координиране на дългосрочни приоритети за развитие между Русе и Гюргево
представлява приетият през 2012 г. Мастерплан за интегрирано управление на
възможностите за развитие в еврорегиона Русе – Гюргево, който съдържа каталог от 10
трансгранични инвестиционни проекти с хоризонт за изпълнение до 2027 г.
Местните власти в двата крайдунавски града си сътрудничат и в насърчаването
на инвестициите и подкрепата на инвеститорите, които имат възможност да развиват
дейността си в индустриални и логистични паркове, както и в свободни зони от двете
страни на река Дунав. Като цяло, стимулирането на дейността на структури за подкрепа
на бизнеса се явява ключов приоритет в инвестиционната политика на Община Русе.
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През 2009 и 2010 г. са усвоени голяма част от привлечените през 2008 г. от
български и чуждестранни компании инвестиции в Община Русе. Привлечените
инвестиции надхвърлят 350 млн. евро, като в производствени предприятия са
инвестирани около 200 млн. евро. С оглед на значението на промишлеността при
изграждането на икономическия профил на Община Русе, с финансова подкрепа от
страна на местни и чуждестранни инвеститори и със съдействието на държавата е
изграден модерен Индустриален парк, който да включва редица производствени
предприятия и складове.
Сред най-големите инвеститори на територията на Община Русе за периода
2007 – 2013 г. се открояват:19
o Френската компания „Монтюпе“ – един от водещите европейски производители
на продукти от алуминиеви сплави за автомобилната промишленост. Износът е
за Германия, Франция, Румъния и Италия. Размерът на инвестицията е 100 млн.
евро, като 70 млн. евро са вложени в оборудване, а 30 млн. евро са влезли в
местната икономика. През 2013 г. фирмата е разкрила 300 нови работни места;
o „Керос България“ – друг голям инвеститор в индустриалния парк на гр. Русе,
една от водещите испански фирми в сферата на производство на керамика.
Инвестицията е в размер на 42 млн. лева и разкрива 300 работни места;
o „Витте Аутомотив България“ - собственост на немската фирма Witte Automotive
GmbH, инвестира общо 21 млн. лв. в проекта „Завод за производство на
електронни и механични части за автомобилната индустрия в Русе“;
o „Тамарес индъстрис България“ – производител на машинни части. Размерът на
инвестициите е 1 млн. евро;
o „Уббикалиа България“ - испанска фирма, специализирана в изграждането на
складови и логистични бази. Размерът на инвестициите е 22 млн. евро;
o „Фибран“ – гръцка фирма, производител на топлоизолационни плочи от
екструдиран полистирен. Размерът на инвестициите е 6 млн. евро;
o „Атлас Копко Лифтън“ – шведски производител на хидравлична техника.
Размерът на инвестициите е 3,8 млн. евро;
o „Септона България” АД – гръцки производител на памучни изделия за
козметични нужди. Инвестира 5,3 млн. лв. в завод край Русе, като през 2010 г. се
доизгражда втора производствена сграда;
o Логистичен парк Русе – проект на „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ЕООД в
строителство на нежилищни имоти. Инвестициите са в размер на 12,6 млн. евро.
Сградите са разположени на терен с площ 54 000 кв. м и са сглобяеми
стоманобетонни рамкови конструкции. Паркът е разположен в Индустриална
зона в местността „Слатина” край Русе на 1,5 км разстояние от Дунав мост, в
19
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близост до Пристанище Русе – Изток и Свободна зона – Русе, на 80 км
разстояние от Букурещ и 3 км разстояние от центъра на Русе. Стартирането на
проекта е през 2009 г., в края на 2010 г. е пусната в експлоатация първата сграда
на парка;
o Бизнес Парк Русе – 100% инвестиция на „Ирис“ АД. Основното преимущество на
проекта е местонахождението му – на едно от най-комуникативните места в
града, в непосредствена близост до Mall Rousse. Компанията инвестира в
бизнес, търговски, жилищни и логистични площи;
o Многофункционална спортна зала „Арена Русе“ – предвижда се спортната зала
да е с максимален капацитет 5 600 седящи места и до 8 000 места при
използването на терена. Инвеститор е „Проект Русе” АД – дружество, резултат от
сътрудничеството на Община Русе, „Приста порт“ АД, „Денси Строй“ ЕООД и
„Готи“ ЕООД;
o „СЕТ” АД – най-големият производител на печатни платки в България. През май
2010 г. е пуснат в експлоатация цех за монтиране на печатни платки с
високопроизводителна линия за автоматичен монтаж от ново поколение.
Предприятието открива много нови работни места. В момента в него са заети
320 души;
o Jumbo (Джъмбо) – магазинът на гръцката верига за детски играчки е разположен
на терен по пътя за Варна. Инвестицията на гръцката фирма е в размер на 15
млн. евро.
През 2012 г. Община Русе е сключила договори за предоставяне на концесия за
поставяне и експлоатация на 260 спирки от линиите на градския транспорт за
обществен превоз на пътници на територията на Русе. Според сключените за
следващите 15 години договори, концесионерите ще направят инвестиции в размер на
2 511 794 лв. в рамките на първия тригодишен период.20
Инвестициите в градския транспорт на Русе бележат ръст – 1,8 млн. лв. са
инвестирани в първия пакет от 10 нови тролейбуса на „ЕГГЕД Русе“ АД. Машините са
произведени от концерна „Ивеко“, оборудвани с по два климатика, електронна
информационна система и са адаптирани за трудноподвижни хора. Програмата за
развитие и инвестиции в обществения транспорт на града предвижда инвестиции от 6
млн. евро.21
Търговията в града също е добре развита. Изградени и функциониращи са
търговски центрове и филиали на всички национални търговски вериги. В Русе работят
няколко търговски центъра – Mall Rousse, „Роял сити център”, „Ялта”, комплекс „Евас”.

20
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В Русе се намира и най-голямата Свободна безмитна зона в България, с площ от
370 235 кв. м. На нейната територията са разположени 29 складови и индустриални
сгради с площ от 30 000 кв. м, както и 20 000 кв. м открити складови площи, паркинги,
депо за светли нефтопродукти, бензиностанция и административна сграда, пригодена
за нуждите на наемателите ѝ.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Община Русе, както и в Област Русе,
се характеризират с непрекъснат и устойчив растеж до 2010 г., когато техният размер
достига 363 млн. евро на областно равнище, от които 353 млн. лв. са концентрирани в
гр. Русе. Това извежда Русе на осмо място в страната по ПЧИ в нефинансови
предприятия с натрупване - 1 378 евро на глава от населението. ПЧИ се удвояват в
периода 2007 – 2008 г. През 2011 г. се наблюдава известен спад в потока на ПЧИ (335
млн. лв.), но тази тенденция изглежда преодоляна година по-късно, когато стойностите
се доближават до нивата от 2009 г.
Въпреки негативното движение от 2011 г., по показател „преки чуждестранни
инвестиции на глава от населението“ областта се нарежда на първо място сред
българските области в трансграничната територия през съответната година,
генерирайки 30% от общия размер на ПЧИ в целия регион. Размерът на ПЧИ на глава от
населението в нефинансовия сектор през същата година е 1 472 евро.
Таблица 33 Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. /хил. евро/

Населено
място

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Област Русе

171 784,3

336 033,5

344 793,7

363 261,7

335 086,3

347 321,9

В т.ч. Община
Русе

164 619,2

318 271,2

333 815,0

353 354,7

328 741,0

339 998,9

Източник: НСИ – ТСБ – Русе

От таблицата става ясно, че промените в стойностите на ПЧИ са съпътствани от
тенденция към увеличаване на дела на инвестициите, съсредоточени в Община Русе,
спрямо общия им размер в Област Русе. Относителният дял на направените през
2007 г. ПЧИ в Община Русе е 95,8% от всички ПЧИ в Област Русе, а през 2008 г. – 94,7%.
След 2008 г. делът на направените преки чуждестранни инвестиции в Община Русе
значително се увеличава и през 2010 г. достига 99,0% от всички ПЧИ в Област Русе.
През 2011 и 2012 г. инвестициите продължават да се концентрират в Русе, като делът
им е 98,1%. Налага се изводът, че несигурната икономическа обстановка, обусловена от
глобалните процеси на развитие, привлича инвестициите в областния и общински
център.
Управлението на инвестиционния процес изисква от представителите на
местната власт проактивна позиция и гарантиране на прозрачност и предсказуемост на
бизнес средата в региона. В тази връзка и с цел да привлече нови инвеститори и да
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улесни растежа на микро-, малките и средни предприятия, сред приоритетите на
Община Русе е предоставянето на качествени и съобразени с принципите за добро
управление административни услуги. Сред предприетите в тази посока мерки е
изградената в Общината информационна среда за бизнеса по въпроси, свързани с
обществени поръчки, предоставяне на точни и ясни критерии за общински проекти,
публично-частни партньорства, стратегическо развитие и планиране, и др.
Идентифициране и анализ на условията за повишаване на инвестиционната
привлекателност на Община Русе
Въз основа на анализа на икономическата и инвестиционна динамика в Община
Русе за периода 2007 – 2013 г. могат да бъдат идентифицирани следните предпоставки
за повишаване на инвестиционната привлекателност на Общината:
o Подобряване на диалога между Община Русе, бизнеса и организациите в
подкрепа на бизнеса;
o Популяризиране на конкурентните предимства на Общината като
инвестиционна дестинация чрез проактивна комуникационна кампания и
медийно отразяване на добри практики;
o Създаване и поддържане на интегрирана информационна система с
актуални данни в сферата на икономиката и инвестициите;
o Оптимизиране на системата за ефективно управление на общинската
собственост;
o Насърчаване на формите на публично-частно партньорство;
o Насърчаване формирането на клъстери в сектори с традиции или
потенциал за развитие;
o Подобряване на транспортната инфраструктура, вкл. довеждащата
инфраструктура до индустриалните зони;
o Гарантиране на бързо и ефективно административно обслужване на
бизнеса;
o Въвеждане на леснодостъпни и качествени електронни административни
услуги за бизнеса;
o Насърчаване на инвестиции в иновации и научно-развойна дейност;
o Насърчаване на междусекторните партньорства.
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IV.

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И
НАЛАГАНЕ НА ГРАДСКА МАРКА (СИТИ БРАНД)
1. Анализ на заинтересованите страни

През 21-ви век силно конкурентната среда характеризира развитието на частния
сектор, но в много голяма степен оказва влияние и върху публични процеси като
дългосрочно планиране на градското развитие, реформиране на секторни политики и
т.н. За да се позиционират като атрактивни дестинации, градовете, също както
икономическите субекти, трябва да разполагат с конкурентоспособна и
диференцираща марка, изградена върху силните страни на града, визията за развитие
и особеностите на местната идентичност. Градската марка има за цел да създаде
единен имидж на града, за да привлече нови инвестиции и инвеститори, жители и
туристи. Посланията на градската марка са насочени както към вътрешните, така и към
външните публики.
В контекста на анализа на потенциала за разработване и налагане на градска
марка (сити бранд) на Русе, следва да се вземат предвид възможните заинтересовани
страни:
1.

2.

3.

4.

Органите на местно самоуправление (Кмет на Община Русе и Общински
съвет – Русе), които провеждат общинските секторни политики и
координират процеса по иницииране и налагане на градска марка (сити
бранд); те имат интерес от увеличаване на размера на инвестициите, в
т.ч. чуждестранни, на оптимизиране на икономическите показатели и
подобряване на инвестиционния имидж на Община Русе, от повишаване
на средните доходи, респективно стандарта на живот в Общината, от
повишаване броя на жителите, туристите и посетителите, от
увеличаването на приходите от туризъм и т.н.;
Областният управител на Област Русе; налагането на градска марка на
Русе и свързаните с това позитивни ефекти несъмнено ще окажат
влияние върху социално-икономическото развитие на областно равнище;
Граждани на Русе и новозаселили се, които са основните „посланици“ на
града като марка; те имат интерес от популяризирането на градската
марка, подобряването на градски имидж и утвърждаването на градска
идентичност; те трябва да се идентифицират с градската марка и да бъдат
нейни „идеолози“;
Посетители на Русе и туристи, които трябва да бъдат привлечени от
градската марка на Русе и да пожелаят да останат или да се върнат в
града;
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5.

6.

7.

8.

Академичната общност в Русе; университетът има интерес от наличието
на атрактивна градска марка, която да привлича студенти и
изследователи в Русе;
Местни и чуждестранни инвеститори (реални и потенциални) и
организации в подкрепа на бизнеса, които трябва да бъдат привлечени и
убедени от атрактивността на градската марка; в голяма степен те са в
състояние да допринесат за нейната сила чрез атрактивността на
фирмените марки, които налагат на местно ниво;
Структури на гражданското общество и медиите, които са основни
медиатори в публичните процеси и в голяма степен катализират и
координират обществени обсъждания относно аспектите на градската
марка.
Професионални общности и гилдии.

Основните адресати на сити маркетинга са разделени в две групи – вътрешни и
външни публики. Вътрешни за Община Русе са местните власти, местните инвеститори,
структурите на гражданското общество и медиите, живеещите, работещите и учещите в
Русе, както и представителите на академичната общност. Като външни публики се
оформят потенциалните инвеститори, новите жители, посетителите по различни
поводи, туристите, потенциалните студенти, както и международните (регионални,
европейски, световни) организации, които са утвърдени или възможни партньори на
Общината.
За да бъдат създадени и успешно наложени, градската марка и нейните
параметрите трябва да бъдат подложени на широки обществени консултации с
представители на всички гореизброени заинтересовани страни. Необходимо е
постигането на консенсус относно единното маркетингово послание на града, за да
може то да допринесе за дългосрочното позициониране на Русе на различни
географски и тематични пазари.
Участието на представители на външните и вътрешните целеви групи е ключова
предпоставка за конструирането и поддържането на устойчива градска марка.
Ангажирането на заинтересованите страни, които влизат в ролята и на целеви групи, е
подчинено на следните принципи:
o Партньорство – заинтересованите страни си партнират, за да гарантират
легитимността на градската марка;
o Лидерство – необходимо е силно лидерство, което да консолидира
интересите на заинтересованите страни и да допринесе за ефективното
вземане на решения;
o Последователност – необходима е за гарантирането на дългосрочни
ефекти и устойчивост на градската марка;
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o Консенсусност – необходима е при конструирането на непротиворечива
градска марка.

2. Изследване на нагласите на заинтересованите страни относно
градския имидж на Русе
През 2012 г. Общински съвет – Русе издига кандидатурата на Русе за
„Европейска столица на културата“ 2019. В този контекст, през декември 2012 г.
стартира кампания под надслов „Русе – град на свободния дух“, чиято основна цел е
да позиционира Русе като културен център в Дунавския регион и да използва културата
като средство за градско възстановяване и икономически растеж. Учредява се
едноименна общинска фондация в обществена полза, която предлага платформа за
сътрудничество между представителите на културните институти, творците, научните и
бизнес средите. Инициират се поредица обществени дискусии относно градския
имидж на Русе, необходимостта от цялостна стратегия за маркетизиране на града и
свързаното с това идентифициране на подходяща градска марка. Към общинска
фондация „Русе – град на свободния дух“ започва да функционира Обществен съвет, в
който са поканени лидери на обществено мнение и експерти в сферата на културата и
туризма. Иницииран е и обществен Форум за публичен дебат с участието на
представители от близо 50 организации от културния и образователния сектор. В
рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ са организирани десетки срещи
с представители на академичната общност, студентски и младежки организации,
културни оператори, браншови и неправителствени организации. Проведено е анкетно
проучване до 120 експерти, които споделят своите предложения за стойност на новата
градска марка на Русе.
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода
2014 – 2020 г. се разработва в съответствие с основните цели и послания на кампанията
„Русе – град на свободния дух“. Изготвянето на документа е предшествано от
изследване на нагласите на заинтересованите лица относно формирането на градска
марка, чието ядро е слоганът „град на свободния дух“.
Подготовката на настоящия документ включва провеждането на две обществени
обсъждания. Началното обсъждане има за цел да стартира публична дискусия относно
визията за икономическо развитие на Общината и да спомогне за идентифицирането
на необходимите за постигането й приоритети и цели. В рамките на финалното
обсъждане заинтересованите страни получават възможност да изразят своите
становища относно проектната версия на Стратегията, да проведат дебат и да отправят
конструктивни препоръки. На двете обществени обсъждания са поканени лидери на
обществено мнение, представляващи както външните, така и вътрешните за Община
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Русе публики. В допълнение на това са проведени няколко целенасочени фокус групи с
представители на различни професионални общности.
Идентифицираните заинтересовани страни от публичния, частния и
неправителствения сектор са поканени да участват в анкетно проучване относно
градския имидж на Русе, който до известна степен би могъл да се разглежда като
фундамент в процеса на разработване на градска марка (сити бранд). За целта се
изготвя структура на анкетна карта, съдържаща 13 отворени и затворени въпроса,
насочени към изясняване на образа, който вътрешните и външните за града публики са
конструирали в съзнанието си, в т.ч. конкурентни предимства, слаби страни, символи,
устойчиви асоциации и т.н. Проучването няма представителни цели, а по-скоро се
стреми да обхване широкия спектър от мнения и нагласи на заинтересованите страни.
Изследването извежда желаната от респондентите насока за развитие на градска
марка, която да се превърне в устойчив инструмент за привличане на инвестиции и
посетители в Русе.
Респондентите са почти единодушни, че съществува необходимост от
разработването на конкретни и целенасочени политики на местно ниво с цел
повишаване на инвестиционната привлекателност на Русе и промотиране на града и
региона като туристическа дестинация.
Считате ли, че съществува необходимост от разработването на
конкретни/целенасочени политики на местно ниво с цел
повишаване на инвестиционната привлекателност на Русе и
промотиране на Русе и региона като туристическа дестинация?
0%

0%

0%
10%

Да

По-скоро да
По-скоро не
Не
90%

Не мога да преценя

Мнозинството от запитаните подкрепят създаването на единно маркетингово
послание (градска марка), ориентирано около наложения вече слоган „град на
свободния дух“.
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Какво е Вашето отношение към стратегията за брандиране на
Русе като "град на свободния дух"?
0% 0%

18%

Одобрявам
44%

По-скоро одобрявам
По-скоро не одобрявам
Не одобрявам

38%

Не мога да преценя

В голяма степен участниците в допитването припознават дунавската
идентичност на Русе и позиционирането на града като Дунавска столица на България
като водещи аспекти на градската марка. Те са предпочетени пред определения като
„град на първите неща/иновациите“, „град на Канети“, „врата към Европа“ и т.н.
Вместо да се фокусират единствено върху културно-историческия профил на града,
респондентите отчитат, че принадлежността на Русе към Дунавския макрорегион и към
дунавската трансгранична агломерация с румънските градове Букурещ и Гюргево в
най-голяма степен трябва да оформят визията за развитие на Русе.
Участниците в изследването посочват следните конкурентни предимства на
Русе, които трябва да бъдат взети под внимание в процеса на разработване на градска
марка:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Стратегическо географско местоположение;
Принадлежност към Дунавския макрорегион;
Най-голямо дунавско пристанище в България;
Близост до румънската столица Букурещ;
Русе като „Малката Виена“;
Богато културно-историческо наследство;
Културни традиции и съвременни форми на изкуство;
Архитектурен облик на града;
Римско наследство;
Русе като град на първите неща;
Възможности за развитие на транспортен и логистичен център;
Възможност за изграждане на високотехнологичен парк;
Русенски университет „Ангел Кънчев“;
Благоприятни условия за селски туризъм в околностите на града;
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o Природен парк „Русенски Лом“.
Като предизвикателства, които следва да бъдат отчетени в процеса на
разработване на градска марка, са посочени:
o Благоустрояване на градската среда;
o Поддържане на паметниците на културата;
o Преместване на фокуса от историческото наследство към настоящите и
бъдещи възможности за развитие;
o Насърчаване на инвестициите;
o Стимулиране на младите хора да останат в града;
o Използване на потенциала на река Дунав като воден път;
o Подобряване на бизнес климата;
o Подобряване на условията за пълноценен туризъм;
o Подобряване на пътната инфраструктура;
o Подобряване на иновационната инфраструктура;
o Стимулиране на участието на структурите на гражданското общество в
обществените процеси;
o Намиране на консенсус относно силните и слабите страни на града;
o Демографска криза;
o Насърчаване на комуникацията с партньори от Румъния;
o Стимулиране създаването на клъстери.
Пълен консенсус се наблюдава по отношение на становището, че Русе трябва да
изгради своята градска марка в контекста на принадлежността на града към Дунавския
регион и трансграничната агломерационна ос Русе – Гюргево – Букурещ, защото този
акцент би благоприятствал успешното маркетингово позициониране на града и
региона.
Запитани за това пред какви целеви групи трябва да бъде приоритетно
маркетизиран град Русе, представителите на 40-те организации посочват на първо
място потенциалните инвеститори, следвани от туристите, потенциалните студенти и
търсещите трудова реализация лица. Отчетена е необходимостта от прилагането на
инструментите на таргетирания маркетинг, които да адресират целенасочено различни
групи по интереси и браншови организации, в т.ч. винопроизводители, занаятчии и др.
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Според Вас пред какви целеви аудитории трябва да бъде
приоритетно маркетизиран град Русе?
3%

Потенциални
инвеститори

6%
34%

Потенциална работна
сила
Потенциални студенти

29%
Туристи
Местни общности
9%
19%

Други

За най-ефективна форма на промотиране на града се счита организирането на
културни събития и фестивали. На второ място се нарежда установената потребност от
провеждане на интензивна и двустранна комуникация между общинска
администрация и потенциални инвеститори в Русе. Насърчава се също така
създаването на нови туристически атракции и планирането на дългосрочна рекламна
кампания.
Според Вас по какъв начин трябва да се популяризира градът?
чрез участие в международни
туристически изложения

1%
6%

чрез иницииране на рекламна
кампания

11%

14%

23%

чрез организиране на културни
събития и фестивали
чрез създаване на нови
туристически атракции

17%

28%

чрез интензивна комуникация
между местните власти и
потенциални инвеститори
чрез установяване на
международни партньорства
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Равен е броят на респондентите, които припознават талантливите деца и
младежи, от една страна, и чуждестранните инвеститори, от друга, като истинските
посланиците на града и неговата марка. Най-много гласове обаче събира идеята
градската марка на Русе да се популяризира от успелите русенци, живеещи в България
и чужбина.
Според вас какви личности биха могли да бъдат привлечени за
„посланици“ на градската марка, с цел по-ефективно промотиране
на града?
1%

известни/успели русенци,
живеещи в България и
чужбина

23%

30%

чуждестранни
инвеститори в Русе и
региона
представители на
местната културна
общност

7%

представители на
академичната общност
16%

23%

талантливи деца и
младежи от Русе
друго

Приобщаването на местните общности към ефективното промотиране на града
участниците в допитването възприемат най-вече като ангажимент на Община Русе.
Сред отправените от тях предложения се открояват развитие на секторни политики за
подкрепа на туризма и инвестициите, медийно отразяване на добри практики,
провеждане на рекламна кампания, организиране на специални културни фестивали и
мероприятия, и др.
Представителите на всички организации, независимо от сектора и сферата, в
които оперират, декларират своята готовност да се включат активно в кампанията за
популяризиране на града в национален и международен контекст посредством
традиционните дейности, с които се занимават, и партньорските мрежи, в които
участват.
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3. Анализ на добри практики в налагането на градски марки в България,
Дунавския регион и Европа
Създаването на градска марка е инструмент от сити маркетинга, чиято основна
цел е да консолидира настоящите възприятия за града и желаните измерения на
неговата идентичност в общо маркетингово послание, което да е консенсусно прието
от месните общности и да е атрактивно за външните публики. Стратегията по
създаване на градска марка се възприема като „целенасочено символично
олицетворение на наличната за един град информация с цел създаването на
асоциации и очаквания спрямо него“22. Един от най-авторитетните изследователи в
областта – Саймън Анхолт, въвежда термина „конкурентна идентичност“, който той
счита за по-релевантен в контекста на дебата за повишаването на привлекателността
на градовете чрез налагане на разпознаваеми марки. Саймън Анхолт поставя силата на
„конкурентната идентичност“ на града в пряка пропорционална зависимост от шест
фактора – хора, туризъм, марки, политики, инвестиции, култура.
Туризъм

Марки

Конкурентна
идентичност

Хора

Култура

Политики

Инвестиции

Хексагон на „конкурентната идентичност“

Концепцията за „конкурентна идентичност“ се изгражда около пет основни
допускания23:
o За да окаже въздействие върху общественото мнение, стратегията по
брандиране трябва да е базирана върху яснота, координираност на
действията и комуникация, както и привличане на множество
заинтересовани страни, в т.ч. местни власти, бизнес и гражданско
общество;
22
23

Lucarelli and Berg, 2011, стр. 21.
Anholt, S. Competitive Identity, 2008, стр. 3.
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o Като критичен, но неподлежащ на контрол фактор, трябва да се схваща
културната устойчивост на бранда;
o За да бъде устойчив, брандът трябва да се управлява, измерва и развива;
o Целта на бранда е да обедини местните общности около споделена
стратегическа визия, която да бъде импулс за нова динамика на
регионално развитие;
o Брандът трябва да бъде иновативен и да не възпроизвежда утвърдени
клишета.
Франко Бианчини има иновативен принос към дебата за градски брандинг, тъй
като разработва концепцията за „mindscape”, представляваща структура на мислене за
определено място, която комбинира обективните географски и природни дадености на
региона и субективните възприятия на хората за него24. Фокусът е поставен върху един
съвкупен имидж „отвътре-навън“ и „отвън-навътре“, който намира израз в елементи
като медийно отразяване, стереотипи и народна мъдрост, присъствие на града в
произведения на изкуството и културни продукти, митове и легенди, туристически
справочници, публикувани статистически анализи и т.н.
Според агенция Сафрън Бранд Кънсалтънтс, която изготвя класация за силата на
градските марки в Европа, съществуват няколко основни фактора за подсилване на
градската марка25, сред които:
o Чувство за гордост и „индивидуалност“ на местните жители –
убедеността, с която местните общности се идентифицират с градската
марка и допринасят за нейното популяризиране; това се постига с
прилагане на т.нар. подход за привличане на различни заинтересовани
страни, които да дискутират в публичното пространство и да достигнат до
консенсусен, общопризнат модел на градска марка;
o Чувство за „отличителност“ на мястото – специфични за града
символи или обекти като двуетажните автобуси в Лондон, каналите във
Венеция и т.н.; създава се чрез експониране на уникалните
характеристики на града и/или разказване на истории за известни
личности, свързани с него;
o Визия за развитие на града и бизнес климат – подчертава се ролята на
управлението и инвестиционния потенциал на населеното място;
o Степен на разпознаваемост и настоящи възприятия – изследват се
„символните“ за града събития и знаци, които в най-голяма степен

24

Bianchini, Franco, 2006, стр. 13 – 14.
Saffron Brand Consultants. The Saffron European City Brand Barometer. Revealing which cities get the brands
they deserve.
25
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допринасят за неговата популярност и имидж, напр. сувенири, фестивали
и панаири, медийно присъствие и т.н.;
o Индикатор „Струва си да отидете да видите“ – експертите от Сафрън
Бранд Кънсалтънс описват две хипотетични постановки, отнасящи се до
привлекателността на един град: „струва си да се види“ и „струва си да
отидете да видите“; във втория случай силата на градската марка
приканва към активно действие и посещение на мястото, към което
кореспондира;
o Лесен достъп и комфорт;
o Готовност за тематизиране на градската марка в неформален
разговор (т.нар. фактор „коктейл“) – градовете са толкова попривлекателни, колкото по-често хората са готови да се идентифицират с
тях в неформални разговори, свързани с разказване на истории,
споделяне на преживявания или емоции;
o Контекст и стойност на местоположението – атрактивността на
някои градски марки се подсилва от предимствата на локализацията на
конкретното населено място, напр., когато градът е столица на държава,
когато е център на регион в национален и транснационален план, когато
е в близост до други градове със силни брандове и т.н.;
Анализът на няколко добри практики в налагането на градски марки добавя
стойност към Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за
периода 2014 – 2020 г. и допринася за открояване на успешните подходи и възможните
заплахи в процеса на утвърждаване на градска марка на Русе. Подбрани са казуси,
които отчетливо представят ролята на градската марка и съпътстващата брандинг
стратегия за ревитализирането на градския имидж и/или неговата цялостна промяна.
Каварна, България
Макар и сравнително малка по размери в национален контекст (15 358 жители
към 2011 г. по данни на Националния статистически институт), Община Каварна е
добър пример за успешно позициониране на градска марка. Новата идентичност на
града е фокусирана върху рок културата в най-широк смисъл, а стратегията за налагане
на градската марка вече е довела до създаването на трайни асоциации сред жителите
и гостите за Каварна като „рок столицата на България“. Брандирането на града започва
с идентифицирането на тесен фокус, ясна специализация, която да се комуникира както
пред вътрешните, така и пред външните за града аудитории. Първоначално се
адресират пряко заинтересовани страни като например изпълнители, публика,
продуценти и организатори на събития и концерти. „Каварна Рок Фест“ се превръща
във визитна картичка на града, а сред участниците във фестивала се открояват редица
световноизвестни имена от рок сцената. Концентрираните усилия за превръщане на
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морския град в място за срещи на рок любителите повишава разпознаваемостта на
Каварна в национален план – медиите отразяват посещения на известни рок величия.
Рекламната кампания, която е част от дългосрочната стратегия за брандиране,
превръща кмета на града в посланик на новата градска марка – той публично се
идентифицира с рок културата и нейните основни атрибути, снима се с известни рок
музиканти, колекционира техни автографи и медиира своите лични преживявания към
местните жители и общности.
На официалната си интернет страница Община Каварна се представя по следния
начин: „Каварна се утвърди като рок столица на България. Известни изпълнители и
състави отново ще гостуват в Каварна от началото на май до края на септември. Всичко
това помага за икономическото развитие на общината и опознаването на регион
Каварна като нова и атрактивна дестинация“26. Създаден е Концертен портал на
Община Каварна, който освен актуална информация за всички рок събития предоставя
възможност за включване в т.нар. „фензона“, където фенове споделят помежду си
своите „каварненски“ истории.
В резултат на разцвета на рок туризма и силата на новата градска марка,
Каварна се утвърждава като лидер сред общините в Област Добрич по размер на преки
чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор през последните години. През 2012
г. в Община Каварна са постъпили 160 милиона евро или над 61.6% от всички
чуждестранни инвестиции в областта. Близо 150 милиона са инвестициите в Каварна
през предходната 2011 г. Въпреки че няма голямо предприятие в Общината, което да
осигурява работни места, икономиката се задвижва от селско стопанство и туризъм.
Основните инвестиции са в сферата на производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници, голф и събитиен туризъм. Показателен е фактът,
че в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. приходите от туризъм в Община
Каварна се утрояват.
Линц, Австрия
Разположен на бреговете на река Дунав, Линц е третият по големина град в
Австрия и административен център на една от деветте провинции в страната – Горна
Австрия. Към началото на 2013 г. населението на града наброява 193 486 души, от
които 32 930 чуждестранни граждани от 148 нации27. От началото на 80-те години на
20-ти век в Линц започва целенасочена кампания за трансформиране на града от
място, доминирано от индустриално производство, в сцена за модерно изкуство и
култура. Бидейки среден по размери град в европейски мащаб, Линц осъществява на
практика концепцията за градско възстановяване, ръководено от култура.

26
27
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Интересно е да се отбележи, че новият градски имидж на Линц не се формира
около историческото наследство и традиции на региона, а чрез прилагане на
иновативен подход, ориентиран към бъдещето. Въпреки статута си на център,
намирайки се точно по средата между столицата Виена и културното средище
Залцбург, Линц дълго време е възприеман като град с провинциален характер.
Индустриалният профил на града се утвърждава през 20-ти век, когато лидерът на
германските националсоциалисти, чието родно място е австрийският град, решава да
превърне Линц в център на тежката промишленост в Третия райх. След края на Втората
световна война разкритите производства в Линц се запазват и градът се утвърждава
като символ на австрийската индустрия, известен до края на 70-те години с прозвището
„стоманеният град“. Влошеното състояние на околната среда в началото на 80-те
години, като резултат от амортизираното индустриално производство, води местните
власти към извода, че лошият имидж на града е най-голямото предизвикателство пред
бъдещото му развитие. Появяват се планове за превръщането на Линц в най-„зеления“
индустриален град, но много скоро на дневен ред излизат амбициите на местните
общности да наложат нова градска марка, изградена около ролята на културата. Още
през 1974 г. отваря врати концертният и конгресен център „Брукнерхаус“, а три години
по-късно се институционализира Международният фестивал „Антон Брукнер“. По
същото време се полагат основите на ключови в културния календар на Линц форуми
като фестивала Ars Electronica (1979 г.), Klangwolke (Облак звук – 1979 г.), forum design
(1980 г.), и др. Това е първата фаза на цялостна кампания по редефиниране на имиджа
на града.
Линц е пионер в прилагането на сити маркетинг сред градовете в Австрия.
Споделената от обществеността необходимост за подобряване на имиджа намира
израз в консенсусно прието политическо решение за отпускане на публичен ресурс за
провеждане на рекламна имиджова кампания. Градът се сдобива с ново лого и слоган,
гласящ „Линц се възражда“. Тази първа инициатива е насочена предимно към
вътрешните публики, като целта е да се преосмисли отношението на местните жители
към характера на техния град. В края на 80-те и началото на 90-те години на 20-ти век
кампанията започва да залага на проактивен подход и се фокусира върху силните
страни на града – икономика, култура и качество на живот28.
Втората фаза от стратегията за брандиране на Линц се концентрира върху
образа на града в национален контекст. Линц инициира проекта „Град на път“, който
представя трансформацията на дунавския град в други населени места в Австрия, сред
които Грац, Залцбург и Виена. Финалният акорд в усилията за налагане на нова градска
марка, респективно имидж, идва с избирането на града за „Европейска столица на
културата“ през 2009 г. Слоганът на града се преобразува в „Линц.Променя“, с което
28
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новата идентичност на дунавския град става достояние за всички европейски
граждани. Разцветът на културния живот води и до инвестиционна динамика – над 60
партньори от бизнеса подкрепят културната програма за „Европейска столица на
културата“, а инфраструктурните подобрения в града възлизат на стойност от над 338
милиона евро. През юли 2009 г. са отчетени пикови стойности на нощувките за периода
2005 – 2010 г., но статистиката показва, че през 2011 и 2012 г. техният брой продължава
да нараства. Въпреки че годината, в която градът домакинства европейската
инициатива, е приключила, устойчивата градската марка продължава да привлича
посетители в града.
Анализът на продължилата близо три десетилетия кампания за промяна на
имиджа на Линц фокусира вниманието върху два основни факта, допринесли в
значителна степен за успеха на начинанието. На първо място, става дума за добре
планирани и ресурсно обезпечени стратегически дейности, прилагащи диференциран
подход спрямо различните пазари (австрийски, европейски, немскоезичен и т.н.) и
отделните заинтересовани страни (местни жители, дейци на културата, инвеститори,
туристи и т.н.). На второ място, Линц залага на градска марка (сити бранд) с
отличителни характеристики и се позиционира стабилно в сегмент на изкуството и
културата, който до този момент е нишов в Австрия, а именно медии, дизайн и
дигитални технологии. Фестивалът Ars Electronica и откритият едноименен център се
превръщат във визитна картичка на града, а високите технологии в културата и
комуникациите са сред приоритетните теми в програмата на града за „Европейска
столица на културата“.
Билбао, Испания
10-тият по големина град в Испания често е посочван като добра практика в сити
маркетинга и налагането на градска марка. Подобно на Линц, Билбао има
индустриален профил. В началото на 90-те години местните власти осъзнават
необходимостта от създаване на нов имидж и решават да приложат примера на други
испански градове като Барселона, Севиля и Мадрид за градско възстановяване,
базирано на реализацията на значими, широкомащабни проекти.
Първата стъпка от амбициозната програма на Билбао е свързана с
модернизирането на градския облик и построяването на метро. Отговорните за това
лица избират нестандартен подход и канят известния британски архитект и дизайнер
Норман Фостър да превърне метро станциите в уникални по своя характер
съоръжения. Метрото е открито през 1995 г., осигурявайки медийно присъствие на
Билбао в регионален, национален и европейски контекст, и добавяйки иновативен
щрих към конвенционалните рекламни кампании.
В пилотен проект за ребрандирането на Билбао все пак се превръща
откриването на Музея „Гугенхайм“ през 1997 г., с което градът се нарежда сред петте
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дестинации в света, които имат подобен музей. Инвестицията е знакова за града и се
разглежда като решителна стъпка от прехода към икономика, базирана на услуги,
туризъм и високи технологии. Музеят за съвременно изкуство „Гугенхайм“, дело на
архитекта Франк Гери, позиционира слабо известния дотогава испански град на
европейската и световна културна и бизнес карта. Резонансът в световните медии е
толкова голям, че започва да се говори за „ефекта Билбао“ – постигане на
икономическо възстановяване чрез реализиране на мащабни инвестиции в сферата на
културата. В първите 13 години след откриването музеят в Билбао е посетен от близо
13 милиона души. Около 779,028 нощувки са реализирани годишно, а регионалният
бюджет инкасира средно по 40 милиона долара на година. Международно
утвърдената градска марка привлича множество инвестиции в различни сфера, а
общинската администрация създава електронен портал с информация за потенциални
възможности за инвестиране.
В заключение трябва да се отбележи, че сити маркетингът и сити брандингът
често погрешно се асоциират единствено със създаването на лого и слоган, както и с
осъществяването на рекламни кампании. Добрите практики от България, Дунавския
регион и Европа показват, че налагането на градска марка е стратегически процес,
който се състои от последователни стъпки за гарантиране на отличителност и
прилагане на подход за включване на възможно най-широк кръг от заинтересовани
страни. Последните на практика се оказват „потребители“ на създадената марка. Този
процес се състои от три основни елемента: идентичност на марката (начинът, по който
марката се конструира), позициониране на марката (формулиране на предложение за
стойност, което отразява конкурентните предимства на марката) и имидж на марката
(начинът, по който марката се възприема).

V.

SWOT АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ
СИЛНИ СТРАНИ

 Стратегическо местоположение на
Общината – през територията й
преминават паневропейски
транспортни коридори 7 и 9, наличие
на Дунав мост, близост до столицата на
Румъния – Букурещ, и до обширен
вътрешен пазар;
 Принадлежност към Дунавския
макрорегион, обединяващ 14
европейски държави;

СЛАБИ СТРАНИ
 Отдалеченост от институциите на
държавната администрация на
централно ниво;
 Отдалеченост от летищата в София,
Пловдив, Варна и Бургас, които са
основни входни пунктове в България;
 Липса на автомагистрала и/или
високоскоростен път, преминаващи
през/в близост до територията на
Общината;
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 Принадлежност към най-голямата
трансгранична агломерация в българорумънския регион (Русе – Гюргево);
 Наличие на устойчиви международни
партньорства;
 Близост до голямо международно
летище – Букурещ;
 Балансирано разпределена пътна
мрежа с обществен транспорт до
всички населени места в Общината;
 Развита пристанищна инфраструктура;
 Високо качество на
телекомуникационните мрежи;
 Водеща роля на сектора на услугите и
силно развита индустрия;
 Благоприятни агроклиматични условия
за развитие на земеделието;
 Благоприятна за чуждестранни
инвеститори икономическа и социална
среда – по-ниски от средните за
страната местни данъци и такси, ниски
разходи за работна сила;
 Наличие на административен
капацитет за управление на проекти с
национално, европейско и
международно финансиране;
 Водещи позиции при реализирането на
трансгранично сътрудничество между
България и Румъния;
 Наличие на структури за подкрепа на
бизнеса като бизнес центрове,
регионални структури на Българска
търговско-промишлена палата и
Българска стопанска камара,
Индустриални зони;
 Добре изградена система от
институции за образование,
допълнителна квалификация и

 Лошо състояние на републиканската и
общинските пътни мрежи;
 Недостатъчно експлоатиране на
потенциала на речния транспорт;
 Сравнително амортизирана техническа
инфраструктура;
 Слабо развита иновационна
инфраструктура;
 Липса на пътнически терминал на
крайбрежната зона в гр. Русе,
отговарящ на съвременните стандарти;
 Ниска атрактивност на крайбрежните
градски зони като места за отдих и
обекти на туристически интерес;
 Ниска степен на прилагане на
публично-частните партньорства в
Общината;
 Висок дял на безработните с висше
образование;
 Недостатъчно развито партньорство
между образователните институции и
бизнеса за постигане на съответствие
между предоставяното образование и
потребностите на работодателите;
 Раздробеност на собствеността върху
земята;
 Неблагоприятни демографски
тенденции – застаряване на
населението, отрицателен естествен
прираст, висока смъртност на
населението в малките населени места
и риск от тяхното обезлюдяване;
 Вътрешна и външна миграция на
населението с цел осигуряване на
работа и подобряване на
благосъстоянието;
 Нисък ръст на инвестициите;
 Липса на градска марка;
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преквалификация, наличие на
университет и висше училище;
Наличие на висококвалифицирана
работна сила;
Изградени и добре функциониращи
структури за научно-изследователска и
развойна дейност;
Висок относителен дял на населението
в трудоспособна възраст;
По-ниски нива на безработица в
Общината в сравнение със стойностите
на показателя в страната като цяло;
Добре развита културна
инфраструктура и разнообразен и
висококачествен културен продукт;
Значителен брой частни предприемачи
и търговски организации в сферата на
културата;
Богато културно-историческо
наследство и наличие на природни
забележителности в Общината,
благоприятстващи развитието на
туризма;
Потенциал за развитието на туризма
през цялата година поради слабо
изразената му сезонност;
Достъпност на туристическите обекти в
Общината;
Наличие на разработени маршрути
около основните туристически
локации.

 Слаба информационна обезпеченост и
недостатъчна реклама;
 Неравномерен достъп до култура и
изкуство в отделните населени места;
 Слабо развито промотиране на
културните и туристически продукти;
 Лиса на регламентирана система за
наблюдение и оценка на качеството на
културния сектор, финансиран от
общинския бюджет;
 Липса на политики и инструменти за
подкрепа и развитие на иновативни
културни продукти, нови медии и
високи технологии в изкуството;
 Непълноценно използване на местния
туристически потенциал;
 Лимитиран брой на основните
туристически услуги;
 Липса на подходящи туристически
продукти, свързани с алтернативен
туризъм – фестивален, конферентен,
екологичен и др.;
 Ограничено предлагане на
допълнителни услуги, особено
свързани с река Дунав;
 Лошо състояние на част от
архитектурните и културноисторически паметници в града;
 Частично амортизирана довеждаща
туристическа инфраструктура;
 Недостатъчна, остаряла, а на места и
зле поддържана туристическа
инфраструктура, в т.ч. маркировка,
указателни табели, приветствени
билбордове и др.;
 Недостатъчна квалификация на заетите
в сектор туризъм;
 Липса на висококатегорийни места за

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно независима“, в
изпълнение на договор №13-13-61/07.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

114

настаняване;
 Недостатъчен капацитет и
разнообразие на легловата база, на
средствата за подслон и местата за
настаняване.
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 Перспективи, свързани с позицията на
Русе като Национален център за
реализация на Дунавската стратегия;
 Условия за неограничено движение на
хора, стоки, услуги и капитали като
резултат от присъединяване към
Шенгенското пространство и
еврозоната. Придобиване на нови
регионални и международни функции;
 Изграждане на високоскоростен
път/магистрала;
 Изграждане на втори мост над река
Дунав при Русе – Гюргево;
 Възможност за бърза и евтина
транспортна връзка с държавите от ЕС
посредством река Дунав;
 Висок потенциал на река Дунав за
развитие на воден транспорт,
хидроенергетика и туризъм;
 Развитие на сътрудничеството по
трансграничната агломерационна ос
Русе – Гюргево – Букурещ;
 Възможност за привличане на
финансиране от фондовете на ЕС за
реализирането на проекти през
програмния период 2014 – 2020 г.;
 Трансграничен трансфер на иновации и
добри практики във всички сфери на
социално-икономическото развитие;
 Наличие на потенциал за развитие на
мултимодален транспорт и изграждане
на логистични центрове;

 Политическа нестабилност в страната;
 Икономическа и финансова
дестабилизация на страната;
 Природни бедствия и аварии;
 Неблагоприятни последствия от
глобалните климатични промени;
 Ограничаване на финансовите
средства, предоставяни по линия на
Структурните и Кохезионния фондове
на ЕС;
 Твърде бавни темпове при
реализирането на процеса на
децентрализация в страната;
 Неустойчива законова среда;
 Забавено изпълнение на заложените в
Стратегията на ЕС за Дунавския регион
цели;
 Пренасочване на инвеститорски
интерес към други държави, в т.ч.
Румъния, държави от Азия и т.н.;
 Запазване на позицията на Българорумънския трансграничен регион като
най-беден в целия ЕС;
 Опасност от намаляване на
транспортния поток през региона,
вследствие алтернативното използване
на Дунав мост 2 при Видин – Калафат;
 Отлагане на строителството на
високоскоростни пътища;
 Повишаване на цените на основните
енергоносители;
 Неблагоприятни демографски
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 Наличие на потенциал за развитие на
клъстери в Общината;
 Перспективи за възобновяване на
дейността на Летище Русе;
 Потенциал за насърчаване на местния
бизнес чрез изграждане и развитие на
адекватна на потребностите бизнес
инфраструктура и редуциране на
административните бариери;
 Възможности за пълна газификация на
производствените предприятия в
промишлените зони и извън тях;
 Потенциал за диверсифициране на
проектното портфолио на Общината
чрез използване на европейските
финансови механизми, донорски
програми, форми на ПЧП;
 Въвеждане на алтернативни и
иновативни практики в сферата на
културата и туризма, в т.ч. творческите
и културни индустрии;
 Потенциал за позициониране на
Община Русе като атрактивна
туристическа дестинация в програмите
на международните туроператори;
 Развитие на градски туристически и
културни атракции чрез реновиране и
облагородяване на ключови градски
зони;
 Държавна политика, стимулираща
специализираните видове туризъм;
 Развитие на вело и къмпинг туризъм;
 Увеличаване на търсенето на
екологично чисти земеделски
продукти.






тенденции – устойчив отрицателен
естествен прираст, отрицателен
механичен прираст (вътрешна и
външна миграция на населението), в
т.ч. на млада и високообразована
работна сила;
Намаляване на населението в
трудоспособна възраст;
Свиване на икономическата активност
в малките населени места;
Ограничаване на средствата за култура
в държавния бюджет;
Зависимост от ограничен брой
туристически пазари.
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VI.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
1.

Визия и цели

Целите и приоритетите, заложени в Стратегията за инвестиционен и сити
маркетинг на Община Русе за периода 2014 – 2020 г., кореспондират с изводите от
анализа на местното икономическо развитие, с наличния потенциал и свързаните с
него възможности за развитие, както и с външните за Общината фактори, които могат
да бъдат капитализирани като ресурси в процеса на постигане на желаната визия.
Стратегическата рамка е формулирана в съответствие със заложените в йерархическата
структура от стратегически документи цели на общинско, областно, национално и
европейско равнище. Необходимо е да се подчертае иновативния за българския
контекст характер на настоящата стратегия, която прилага авангарден подход за
планиране на местното икономическо развитие.
Американската маркетингова асоциация дефинира сити маркетинга като
координирана употреба на маркетингови инструменти, която се гради около
ориентирана към целевите аудитории философия за създаване, комуникиране,
доставяне и обмен на градски предложения, които имат стойност за „потребителите“
на града като продукт, в тесен смисъл, и за местните общности, в широк смисъл.
Инвестиционният маркетинг използва маркетингови средства за създаване на
атрактивен инвестиционен профил, за идентифициране на подходящи пазари и за
промотиране на местния потенциал пред заинтересовани инвеститори. Според един от
основоположниците на маркетинговата наука – Филип Котлър29, привлекателността на
един град, респективно успехът на инвестиционния и сити маркетинг като елементи на
териториалния маркетинг, зависят от редица фактори, класифицирани като „меки“ и
„твърди“. Задачата на настоящата стратегия е, идентифицирайки адекватни цели,
приоритети и мерки, да адресира тези фактори, което ще допринесе за осъществяване
на заложената към 2020 г. визия.
„Твърди“ фактори
Икономическа стабилност
Производителност
Разходи
Концепция за управление на собствеността
Местни услуги и мрежи за подкрепа
Комуникационна инфраструктура
Стратегическа локация
Схеми и програми за стимулиране

„Меки“ фактори
Нишово развитие
Качество на живот
Професионални и други компетенции
Култура
Кадрово развитие и управление
Гъвкавост и динамика
Професионализъм при контакт с пазара
Предприемачество

За да е ефективна Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг, е
необходима финансова и кадрова ресурсна обезпеченост, последователност и
29

Вж. Kotler et al. 1999
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координация на всички равнища, както и дългосрочен политически ангажимент за
стимулиране на синергизиращи политики в подкрепа на местното икономическо
развитие, основано на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Визия
Русе е инвестиционно привлекателна община, предпочитано място за живеене,
образование, работа и предприемачество, забавление и отдих, с разпознаваема и
устойчиво позиционирана градска марка в национален и международен план, с
акцент върху Дунавския регион и Европа.

Предложение за стойност

ГРАД ЗА БИЗНЕС

ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ

• Местоположение и
свързаност
• Благоприятни условия за
инвестиране
• Добро административно
обслужване

• Спокойствие и сигурност
• Добре развита
образователна мрежа
• Устойчив темп на
нарастване на средната
годишна работна заплата

ГРАДСКА МАРКА
„РУСЕ – ГРАД НА
СВОБОДНИЯ ДУХ“
ГРАД ЗА ТУРИЗЪМ
• Богато културноисторическо наследство
• Принадлежност към
Дунавския регион
• Добро съотношение
между качество и цена на
предлаганите услуги

ГРАД ЗА КУЛТУРА И
ТВОРЧЕСТВО
• Разнообразен културен и
събитиен календар
• Утвърдени дългогодишни
традиции в областта на
изкуството и културата
• Мултикултурен облик

Стратегически цели, приоритети и специфични цели
Заложената визия следва да се постигне чрез реализирането на две основни
стратегически цели. Те са ясно дефинирани съгласно т.нар. S.M.A.R.T. концепция за
определяне на целите, съгласно която те трябва да бъдат конкретни, измерими,
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изпълними, реалистични и обвързани с времеви график. Първата стратегическа цел
кореспондира с инвестиционния маркетинг, докато втората е дефинирана чрез
инструментите на сити маркетинга. Приоритетите са логически структурирани около
стандартното схващане за четирите елемента на маркетинговия микс.
Стратегическа цел 1 е насочена към постигане на балансирано местно
икономическо развитие, основано върху устойчива инвестиционна динамика и
благоприятна среда за развитие на бизнес. Във фокуса на стратегическото планиране в
тази сфера през следващия програмен период са поставени усилията за изграждане на
атрактивен, разпознаваем и конкурентоспособен имидж на Община Русе като място за
инвестиране, което привлича външни инвеститори и създава благоприятни условия за
стимулиране на предприемачеството сред местните жители. Важен акцент е поставен
върху институционализирането на междусекторни партньорства и повишаването на
иновационния потенциал на Общината за постигането на интелигентен растеж и
икономика, основана на знанието. По този начин ще се увеличи делът на
чуждестранните инвестиции, ще се подпомогне малкият и среден бизнес, ще се
създадат нови работни места, ще се увеличат средните доходи на глава от населението
и като резултат ще се подобри трайно качеството на живот.
Стратегическа цел 2 е насочена към превръщане на Община Русе в
разпознаваема градска марка в национален, трансграничен и международен план чрез
промотиране на диверсифицирано портфолио от предложения. Тази стратегическа цел
се съсредоточава върху успешното популяризиране на Община Русе като място за
живот, работа и предприемачество, образование, туризъм, отдих и забавление, върху
капитализирането на възможностите и предприемането на мерки за преодоляване на
предизвикателствата. В резултат на това, следва да се повиши броят на жителите и
гостите на града, да се подсили градската и регионалната идентичности, да се
привлекат нови инвестиции, да се стимулира развитието на ключови за региона
сектори като култура и туризъм.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Повишаване на привлекателността, конкурентоспособността и
разпознаваемостта на Община Русе като инвестиционна дестинация и подобряване на
инвестиционния й профил
Приоритет 1.1 Подобряване на инвестиционната среда в Община Русе
Специфична цел 1.1.1 Укрепване на институционалния и
административния капацитет за добро управление в сферата на местното
икономическо развитие
Специфична цел 1.1.2 Създаване на междусекторни партньорства за
насърчаване на инвестициите
Приоритет 1.2 Позициониране на Община Русе като инвестиционна дестинация
с акцент върху местния икономически потенциал
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Специфична цел 1.2.1 Идентифициране на потенциални пазари за
позициониране на Община Русе
Специфична цел 1.2.2 Стимулиране на сектори, създаващи висока
добавена стойност и допринасящи за постигането на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж
Приоритет 1.3 Популяризиране на Община Русе като инвестиционна дестинация
чрез проактивна и целенасочена комуникационна политика
Специфична цел 1.3.1 Повишаване на разпознаваемостта на Община
Русе като инвестиционна дестинация в национален и международен план
Специфична цел 1.3.2 Създаване на рекламно-информационни
материали в сферата на инвестиционния маркетинг
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 Създаване на консистентен градски имидж на Русе и успешно
позициониране на града в национален, трансграничен и международен мащаб
Приоритет 2.1 Разработване на единно маркетингово послание – градска марка
(сити бранд)
Специфична цел 2.1.1 Идентифициране на общественото мнение и
постигане на консенсус относно характеристиките на градската марка
(сити бранд)
Специфична цел 2.1.2 Определяне на елементите на градската марка
(сити бранд)
Приоритет 2.2 Популяризиране на градската марка (сити бранд)
Специфична цел 2.2.1 Приобщаване на местните общности към
ефективното промотиране на градската марка
Специфична цел 2.2.2 Създаване на рекламно-информационни
материали в сферата на сити маркетинга и промотиране пред външни
публики
Приоритет 2.3 Осигуряване на институционална устойчивост
Специфична цел 2.3.1 Оптимизиране на съществуващите звена и
създаване на нови структури за сити маркетинг в Община Русе
Специфична цел 2.3.2 Осъществяване на мониторинг и оценка на
развитието на градската марка (сити бранд)

2.

Разработване на градска марка (сити бранд)

Дефиниране на градска марка
Градската марка (сити бранд) се гради около съвкупността от възприятия и
асоциации, рефериращи към определено населено място. Градската марка или бранд
е система от образи, символи, емоции, предложения, продукти и преживявания. Сити
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брандът генерира добавена стойност за населеното място, като го прави поразпознаваем, по-привлекателен, респективно покачва цената на предлаганите услуги
и продукти. При всички случаи градската марка изтъква отличителните предимства на
града пред тези на конкурентните населени места.
За да бъде позиционирана и промотирана с помощта на маркетингови
инструменти, градската марка трябва да е ясно дефинирана. Стратегията за налагане на
градска марка се разработва в съответствие с определена визия, мисия и цели. Ключов
фактор за успеха на градската марка пред външните за града публики е постигането на
обществен консенсус по отношение на нейните характеристики от страна на
вътрешните публики.
Преди да се премине към създаването на единно маркетингово послание, е
необходимо да се изясни настоящата идентичност на града или т.нар. „повествование“.
То представлява синтезирана информация относно отличителните характеристики на
града, които са признати от местните общности и с които те се идентифицират. Едва
след като повествованието е подложено на обществени обсъждания в най-широк
формат и с участие на множество заинтересовани страни, може да се премине към
определяне на комуникационните кодове, изграждащи градската марка – слоган,
ключови послания и визуална идентичност.
Към настоящата стратегия е приложено предложение за „повествование“ за
Русе. Цел на текста е да се използва за представяне на идентичността на Русе и
региона от съвременна гледна точка и с най-ярката й характеристика – град на
свободния дух. Текстът проследява хронологично развитието на града, като откроява
аргументи за свободния дух на неговите граждани през различните епохи, за
съхраняването на този свободен дух и за неговото ревитализиране. Същевременно
текстът изгражда представа за силните страни на града, за аспектите на неговия
потенциал: граничното разположение и европейската перспектива; кръстопътното
разположение и транспортния мултимодален потенциал; човешкият капитал;
социалният капитал; социално-икономическият потенциал; обществено-политическият
консенсус относно визия за устойчиво развитие; културно-историческото наследство;
изключителното разнообразие на природната среда; културното многообразие;
асоциация с името на Елиас Канети. Текстът има една основна комуникационна цел –
да бъде припознат, харесан и запомнен от различните целеви групи, които въз основа
на това да са готови в по-голяма степен да се идентифицират с Русе и да допринасят за
неговото развитие. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Разработване на задание за слоган и ключови послания
Градската марка има два основни елемента: вербални и визуални. Към
вербалните елементи се причисляват слоганът и ключовите послания (под-брандове).
Всяка градска марка се характеризира със специфична архитектура, която определя
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взаимовръзките между централната градска марка и останалите под-марки –
съществуващи или създадени според потребностите на целеви аудитории и пазари.
Вербалните елементи на градската марка трябва да отговарят на следните критерии:
o да са в съответствие със стратегическата визия за развитие на
града/общината/региона;
o да са автентични и съобразени с местните специфики;
o да адресират потребностите и желанията на местните общности;
o да са атрактивни и отличителни;
o да са ясни и лесни за запомняне;
o да са оригинални.
Разработване на задание за визуална идентичност
Визуалните елементи на бранда конституират неговата визуална идентичност.
Тя представлява интегрирани насоки за визуалното комуникиране на градската марка.
Визуалната идентичност трябва да е консистентна и непротиворечиво изградена, от
една страна, и гъвкава, съобразно комуникационните канали и разнообразните
публики, от друга. Визуалната идентичност се допълва от елементи на графичен
дизайн, естетически издържани и кореспондиращи със слогана и ключовите послания
на градската марка. Визуалните елементи на бранда трябва да бъдат информативни и
същевременно да притежават емоционален заряд и способност да въздействат и
привличат.
Позициониране на градската марка
Позиционирането на градската марка се извършва според целевите публики и
пазари, към които тя е насочена. Диференцира се между вътрешен и външен
маркетинг. В известен смисъл позиционирането определя границите на
маркетинговите действия, тъй като задава посоката и желаните резултати от тяхното
прилагане. Успешното позициониране съответства на възприятията на публиките
спрямо градската марка и осигурява нейното трайно присъствие в техните ментални
карти.

3.

Инвестиционна политика

Целеви групи – профил на потенциалните инвеститори
Инвестиционният маркетинг ще се провежда като елемент от инвестиционната
политика на местно ниво. Основните целеви групи на инвестиционния маркетинг са
вътрешни и външни, съответно местен бизнес, организации в подкрепа на бизнеса и
стартиращи предприемачи, както и реални и потенциални чуждестранни инвеститори.
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Профилът на потенциалните инвеститори в Община Русе, към които следва да
бъдат приложени инструментите на проактивния таргетиран маркетинг, ще бъде
изготвен като резултат от успешното изпълнение на заложените в настоящата стратегия
мерки, по-конкретно създаването на отраслов профил, маркетинговото проучване на
възможни пазари за промотиране и т.н.
Градска марка и инвестиционна привлекателност
Инструментите на инвестиционния и сити маркетинг подсилват взаимно своето
въздействие, за да допринесат в дългосрочен план за привличането на повече
инвеститори, за стимулирането на предприемачеството, за увеличаването размера на
инвестициите, и в крайна сметка за увеличаването на доходите на глава от населението
и подобряването на качеството на живот. Със своите ключови послания градската
марка трябва да адресира реалните и потенциални инвеститори. Пазарната стойност на
градската марка е индикатор за релацията между градска марка и инвестиционна
привлекателност. Повишаването на пазарната стойност на градската марка е
правопропорционално на интереса от страна на инвеститорите към съответното място.
Нещо повече, виталността на общата градска марка в голяма степен зависи от
конкурентоспособността на независими търговски марки, които трайно се асоциират с
града или региона.
Стимули за подобряване на инвестиционния климат
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг предвижда следните мерки за
подобряване на инвестиционната среда в Община Русе:
o Създаване на специално звено към Общината с функции от типа „едно
гише“, предлагащо възможности за индивидуално административно
обслужване;
o Повишаване капацитета на общинските служители чрез преминаване на
специализирани обучения;
o Въвеждане на електронни административни услуги за гражданите и
бизнеса;
o Създаване и поддържане на детайлен регистър с информация за
актуалното състояние на икономическите и инвестиционни процеси,
както и за реализираните инвестиционни проекти в Община Русе;
o Поддържане на единен публичен електронен регистър на общинска
собственост;
o Оптимизиране на структурата на общинска администрация за целите на
инвестиционния маркетинг (дирекция „Инвестиционен маркетинг и
анализи“, отдели „Маркетингови анализи“ и „Статистика“ и/или
Инвестиционно-информационен център);
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o Формиране на работни групи за ad hoc консултации и предоставяне на
техническа помощ на заинтересовани инвеститори.
По този начин Община Русе се ангажира да предостави пакет от услуги,
специално разработени в сътрудничество, след консултация и според потребностите на
бизнеса, които ще улесняват инвестиционния процес посредством индивидуален
подход, информационно осигуряване и техническа помощ, електронни услуги и
обслужване от типа „едно гише“.
Инструменти за насърчаване на инвестиционната активност
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг предвижда прилагането на
следните инструменти в сферата на инвестиционния маркетинг за насърчаване на
инвестиционната активност в Община Русе:
o Създаване на структуриран диалог между Община Русе, инвеститорите
(местни и чуждестранни) и организациите в подкрепа на бизнеса;
o Подготовка на проектно портфолио на Община Русе с възможности за
осъществяване на публично-частно партньорство;
o Проучване на потенциала за създаване на клъстери в Община Русе;
o Организиране на регулярни срещи между представители на бизнеса,
учебните заведения и Община Русе за актуализиране на учебните
планове в съответствие с потребностите на пазара;
o Изготвяне на отраслов профил на Община Русе;
o Провеждане на маркетингови проучвания за определяне на потенциални
пазари в национален и международен контекст;
o Изготвяне на оценка на местната среда за иновации;
o Създаване на Стратегия за интелигентна специализация;
o Регулярно участие в икономически, инвестиционни и търговски форуми,
изложения и борси в България и чужбина;
o Провеждане на директен инвестиционен маркетинг чрез създаване на
представителства на Община Русе в избрани европейски градове
(самостоятелно или съвместно с Асоциацията на Дунавските общини
„Дунав“, в рамките на трансграничната агломерация Русе – Гюргево –
Букурещ и т.н.);
o Организиране на информационни кампании на Община Русе в посолства
и задгранични представителства на България;
o Връчване на ежегодни Награди за инвеститори и бизнес в Община Русе;
o Организиране на „Road show“ инициативи;
o Създаване на рекламен клип, промотиращ Община Русе като
инвестиционна дестинация;
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o
o
o
o

4.

Създаване на информационен каталог за инвеститори;
Създаване на Наръчник за инвеститори в Община Русе;
Поддържане на икономически и инвестиционен портал на Община Русе;
Разработване и публикуване на статии и материали за Русе и региона в
авторитетни бизнес-ориентирани европейски медии и справочници.

Пазарна политика и позициониране

Дизайнът на градските предложения (продукти и услуги), които ще изпълнят
съдържанието на градската марка, зависи в голяма степен от пазарите, на които тя ще
бъде позиционирана и промотирана. В тази връзка следва да се извърши одит на
съществуващите пазари, на които новата градска марка предстои да бъде
популяризирана, както и да се идентифицират, респ. създадат, нови пазари, на които тя
да бъде позиционирана. За тази цел е необходимо да се направи сегментация на
пазара по географски и тематичен принцип:
Локален и регионален контекст – привличане на потенциални студенти и нови
жители на града, в т.ч. работна сила, предприемачи и инвеститори; от туристическа
гледна точка, Русе следва да се възприема в по-широките граници на областта, тъй като
по този начин освен градските предложения, се включват възможности за посещение
на културно-исторически обекти и природни забележителности, разположени извън
територията на Община Русе;
Трансграничен контекст – с акцент върху възможностите за правене на бизнес, за
туризъм и висше образование в българо-румънския трансграничен регион;
Национален контекст – фокусът пада върху привличане на инвеститори и създаване
на партньорства, развиване на бизнес, конгресен и конферентен туризъм, на
ваканционен, културно-познавателен и уикенд туризъм;
В контекста на Дунавския регион – утвърждаване на позициите на Русе като
дестинация за речен круизен туризъм, диверсифициране на предложенията за
посетители от Дунавския регион (в т.ч. културно-познавателен, селски, кулинарен,
винен, велосипеден, еко, екстремен, религиозен, фестивален туризъм и т.н.) и
таргетиране на нови възрастови групи. Освен това, чуждестранните туристи възприемат
Русе като част от един по-голям регион, затова е препоръчително да се инициира
диалог с останалите придунавски области и общини, за да се създадат атрактивни
регионални туристически продукти. В подкрепа на подобно развитие е заложеното в
Националната концепция за туристическо райониране обособяване на туристически
район „Дунав“;
Транснационален контекст – акцентът е върху привличане на чуждестранни
инвеститори в отраслите с потенциал за развитие, сред които шивашка промишленост
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и дизайн, автомобилостроене, хранително-вкусова промишленост и др., както и на
туристи и посетители, най-вече от държавите в Европа;
Нишови пазари и тематични предложения – от ключово значение за Русе е
позиционирането на нишови пазари, предлагащи възможности за привличането на
определени категории потребители/туристи, които идват с конкретна цел, но
неминуемо използват част от стандартните градски предложения като настаняване,
гастрономия, културен календар и т.н. Сред тематичните предложения могат да
намерят място:
o Предложения за лимес и археологическия туризъм – посещение на
археологически обекти, посещение на римски обекти и организиране на
специални събития като възстановки, дегустация на храна и вино,
културни събития и т.н.;
o Разработване на маршрут „Град на първите неща“, включващ карта на
премиерите в Русе;
o Предложения за кулинарен туризъм;
o Предложения за винен туризъм;
o Предложения за селски и еко туризъм;
o Предложения за културен и фестивален туризъм – съвременно
изкуство, иновативни проекти и фестивали, пленери и симпозиуми;
o Предложения за риболовен туризъм - местоположението на Община
Русе и прилежащия регион създават предпоставки за разработване на
пакети за риболовен туризъм, които биха представлявали интерес както
за български, така и за чуждестранни туристи и биха могли да се съчетаят
с пакети за селски, кулинарен и винен туризъм;
o Предложения за конгресен и спортен туризъм – пускането в
експлоатация на зала „Арена Русе“, както и наличният капацитет на
залите в Русе, в т.ч. на новооткрития „Канев Център“, създава
предпоставки за организиране на мащабни събития.
За да бъде успешно позиционирана на целевите пазара, градската марка трябва
да е профилирана – да е ясно разпознаваема и отличителна.

5.

Управление на градската марка (сити бранда) и дестинацията

Инвестиционна и туристическа дестинация
За постигане на устойчиви резултати, дейностите от маркетинговия микс трябва
да бъдат управлявани и контролирани ефективно. При разработването на стратегия за
управление на градската марка и дестинацията следва да се вземат предвид няколко
фактора:
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o Комплексност,
продиктувана
от
наличието
на
множество
заинтересовани страни;
o Комплексност, продиктувана от взаимодействието между елементите
на дестинацията – инфраструктура и транспорт, атракции, обекти и
съоръжения, услуги и човешки ресурси;
o Комплексност, продиктувана от взаимодействието между различни
нива на управление, както и между публичния и частния сектори;
o Необходимост от проактивно търсене на обратна връзка, гъвкавост и
готовност за адаптация към динамичната среда;
o Необходимост от прилагане на интегриран подход на управление;
o Необходимост от дългосрочна перспектива и политическа
последователност.
Последователност и координация на всички нива
Спецификите на горепосочените фактори аргументират необходимостта от
осигуряването на последователни и координирани действия при изпълнението на
Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014 –
2020 г.:
o Вертикална координация – координация между заложените в
йерархическата структура от стратегически документи цели на общинско,
областно, национално и европейско равнище;
o Хоризонтална координация – координация между местните власти,
частния сектор, неправителствените организации и гражданите.
Устойчивост и институционален капацитет
Качественото планиране на политики в сферата на инвестиционния и сити
маркетинг предполага необходимия институционален капацитет, който да гарантира
устойчивост, координация и последователност при тяхното изпълнение. За тази цел е
нужно да се изгради визия за оптимизиране на съществуващите звена и създаване на
нови структури за инвестиционен и сити маркетинг в Община Русе, както и да се
въведат адекватни механизми за осъществяване на редовен мониторинг и оценка на
ефективността от провежданите политики:
o Инвестиционен маркетинг – административно оперативно звено от типа
„едно гише“ за обслужване на бизнеса и административно стратегическо
звено за събиране и анализ на информация, както и за разработване на
маркетингови стратегии;
o Сити маркетинг – налице са няколко основни направления в сити
маркетинга: маркетинг на туризма, маркетинг на културния и събитиен
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календар, маркетинг на културно-историческото наследство, градска
реклама и информация и т.н. Препоръчително е да се създаде структура
за сити маркетинг, която да координира изброените поддейности и да
гарантира последователността и съгласуваността на политиките в сферата
на сити маркетинга.

6.

Комуникационна политика и промотиране

Комуникационни цели
o Да идентифицира вътрешните и външните аудитории;
o Да идентифицира подходящи ключови послания;
o Да идентифицира подходящи комуникационни канали;
o Да осигури видимост и устойчивост на градската марка;
o Да приобщи местните общности към заложените в стратегията цели;
o Да комуникира заложените в стратегията цели към външните аудитории;
o Да генерира обществен консенсус по отношение на имиджа на Община
Русе, в т.ч. на градската марка;
Целеви аудитории
o Вътрешни целеви аудитории. Към тях се причисляват гражданите на
Русе, местните власти и администрации, местните инвеститори и
предприемачи, структурите на гражданското общество и академичната
общност;
o Външни целеви групи. Те могат да бъдат поделени на български
граждани и на граждани на други държави. Българските граждани трябва
да засилят интереса си към Русе, за да го посещават, за да се установяват
за обучение, за работа или за живеене в него. Чуждестранните граждани
трябва да научат за Русе, за да бъдат привлечени или като туристи,
студенти или инвеститори.
Ключови послания
С оглед на утвърдилата се в рамките на последните две години кампания „Русе –
град на свободния дух“ възможните ключови послания могат да кореспондират с
основния слоган: Русе е град на свободния дух. Първо, Той съответства великолепно на
историческата съдба на Русе. Второ, това централно послание служи еднакво добре на
всички заинтересувани групи – местни власти, бизнес, университетските среди,
гражданско общество; представители на изкуството и културата, на спорта, на медиите.
Трето, свободата е върховна и изконна европейска ценност, която е особено актуална
днес, когато демокрацията разкрива някои от уязвимите си места и свободите в редица
държави се оказват застрашени. Свободите винаги ще бъдат лелеяна ценност на всяко
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човешко общество. Това послание позиционира успешно Русе не само в европейски, но
и в глобален контекст. Четвърто, свободата е цел с обединителен потенциал.
Ключовите послания могат да бъдат свързани с дунавската идентичност на
града, с принадлежността към трансграничния регион, с мултикултурното минало и
настояще, с новаторския потенциал и т.н. Сред потенциалните ключови послания се
отличава Русе – градът на Канети. То се позовава на една от най-разпознаваемите
европейски личности на новото време. Това послание ще работи с особен ефект по
отношение на чуждестранните публики, тъй като по този начин ще предизвика побърза асоциация и по-голяма разпознаваемост на града. В национален контекст също
ще добавя стойност към градската марка, защото Канети е единственият нобелов
лауреат, който се свързва с България. По отношение на публиките на Русе ще добави
„гордост” от идентифицирането с такъв именит съгражданин.
Посланията трябва да бъдат силни и добре структурирани, не бива да са
прекалено много, защото ще разводнят идентичността на града, ще я деконцентират.
Това е честа грешка в комуникационната политика, допускана поради многообразието
от интереси, които упражняват натиск да бъдат комуникирани.
Комуникационни канали
o Интернет медии – цели се интернет присъствие в разнообразни според
тематиката и целевите групи медии, в т.ч. местни, национални и
европейски;
o Местни и регионални медии – те са ключови партньори в
комуникационната политика на Община Русе;
o Национални медии – необходимо е повишаване на присъствието на
Община Русе като инвестиционна дестинация, град за живеене, бизнес,
туризъм, култура и творчество в медиите в национален мащаб;
o Специализирани
информационни
събития
–
участие
в
изложения,форуми, конференции, панаири;
o Организиране на събития с конкретна цел – дискутиране на
възможности за проекти, местни инициативи, социално-икономическо
развитие и т.н.;
o Поддържане на регулярна директна комуникация с основните
заинтересовани страни;
o Провеждане на социологически проучвания и анализи на общественото
мнение;
o Рекламно-информационни материали в сферата на инвестиционния и
сити маркетинг;
o Иновативна градска реклама – усвояване на нетрадиционни градски
пространства за популяризиране на градската марка.
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Критерии за устойчивост на градската марка
o Обществен консенсус – за да е устойчива, градската марка трябва да е
припозната както от вътрешните, така и от външните аудитории;
o Присъствие на атрибутите на градската марка в маркетинговите
материали на вътрешните публики – местни власти, бизнес, НПО
сектор, културен сектор, академични среди и т.н.;
o Е-репутация – извършване на мониторинг на информацията, която се
разпространява за градската марка в интернет пространството и в
медиите. Ако нараства положителната или неутралната информация, ще
се регистрира тенденция към утвърждаване на градска марка с
положителен знак;
o Интегриране на градската марка във флага на Русе – ще бъде уместно
да се изработи флаг на града с това послание и този флаг да бъде видим
във всички организации в Русе;
o Мърчандайзинг – изработването на сувенири с атрибутите на градската
марка на Русе (вербални и визуални);
o Видимост на градската марка – поставяне на рекламни и
информационни пана. Те могат да бъдат разположени на
входовете/изходите на Русе и върху най-значими и емблематични
сгради;
o Комуникиране на градската марка по време на традиционното
ежегодно честване на Празника на Русе – 6-ти май;
o Постоянна реклама по време на спортни състезания и други публични
прояви – градската марка трябва да бъде част от рекламата при всяко
домакинство на спортни състезания, на културни събития, конференции и
други форуми.

VII.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

VIII.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
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IX.

МОНИТОРИНГ

Същност и цели
Мониторингът се определя като дейност по систематично и непрекъснато
събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол,
идентифициране и предприемане на корективни действия при прилагането на
политики и актове30. Основна характеристика на мониторинга е събирането както на
количествени, така и на качествени данни на определен времеви интервал.
За извършването на систематизиран и последователен мониторинг на
заложените в Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за
периода 2014 – 2020 г. ще се използват индикатори, които касаят развитието на
области като икономика, инвестиции, култура, туризъм и др. Основните индикатори за
наблюдение и оценка на стратегията са обвързани с аналитичната част на документа.
Използвани са два вида индикатори – за резултат и за въздействие.
Индикаторите за резултат са количествено измерими и се отнасят до
наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и мерки за
развитие на Общината. Индикаторите за въздействие са както количествено, така и
качествено измерими и се отнасят до специфичните и стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на стратегията за съответния период.
Чрез изграждането на система за наблюдение на стратегията се осигурява ефективното
ѝ и прозрачно изпълнение, съобразено с променящите се социално-икономически
условия. По този начин ще бъде осигурен контрол за правилното и ефективно
използване на ресурсите, необходими за реализацията и изпълнението на целите и
приоритетите, заложени в стратегическия документ на основата на резултатите от
подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в програмата за
реализацията му. Системата за наблюдение и оценка включва формите и начините за
събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и
организацията на работата по наблюдение и оценка, както и системата на докладване
и осигуряване на информация и публичност.
При процеса на наблюдение и оценка следва да се спазва принципът на
партньорство и в него да вземат участие представители на местната власт, социалните
и икономическите партньори, неправителствените организации, гражданското
общество и др.
С цел максимално идентифициране на постигнатите резултати на Стратегията за
инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014 – 2020 г., могат да се
следват три основни принципа:
30
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Измерване
на
успеха
от
брандирането
сред
ключови
публики/заинтересовани лица;
Измерване на ефективността от брандирането и предприетите
маркетингови действие периодично;
Ефектът от реализираните мерки в контекста на инвестиционния и сити
маркетинг трябва да се измери чрез определени показатели за
икономическо и градско развитие.

Система от индикатори
Мониторингът на Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг се извършва,
като се използват данни от различни източници: Национален статистически институт,
международни, национални и местни институции и организации, които събират,
обработват и анализират статистическа информация за нуждите на стратегията, както и
от звената и структурите на местната администрация, които ще са отговорни за
провеждането на целенасочена политика в сферата на инвестиционния и сити
маркетинг.
Наблюдението се осъществява чрез индикатори, с които се проследява
физическото и финансовото изпълнение на стратегията. Индикаторите за мониторинг и
оценка отчитат специфичния характер на този стратегически документ, реализацията
на неговите цели, социално-икономическото състояние, развитието на
инвестиционната активност и привлекателност на Общината, конкурентните ѝ
предимства и развитието на градската марка в контекста на устойчивото местно
развитие. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и
въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие.
При извършването на мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията за
инвестиционен и сити маркетинг ще се проследяват следните индикатори:
o
o
o
o
o
o

Население – брой по населени места в Общината;
Разпределение по възрастови групи и пол по населени места;
Коефициент на безработица - %, по населени места;
Коефициент на заетост - %, по населени места;
БВП на глава от населението – лв./гл. от населението;
Брутна добавена стойност и Брутен вътрешен продукт по икономически
сектори;
o Общ обем на износа по години и по сектори;
o Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА по отраслови
раздели;
o Местни инвестиции в ДМА на 1000 души от населението по населени
места;
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o Произведена продукция в нефинансовите предприятия по икономически
дейности
o Брой на заетите и наети лица в нефинансовите предприятия по
икономически дейности;
o Общ размер на инвестициите в Община Русе;
o Размер на преките чуждестранни инвестиции в Община Русе;
o Отраслова структура на русенската икономика – брой предприятия и
произведена продукция;
o Доход на глава от населението – лв./гл. от населението, по населени
места;
o Средна годишна работна заплата;
o Покупателна способност;
o Размер на местните данъци и такси, съотношение спрямо другите
общини в България;
o Данни за усвоените европейски средства от Община Русе по оперативни
програми;
o Електронни услуги – брой, степен на развитие и използваемост;
o Внесени туристически такси;
o Средства за подслон и места за настаняване – категория, леглова база;
o Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване – брой
нощувки, пренощували лица, средна продължителност, по години и по
вид туристи – чужденци, българи;
o Брой на студенти по данни на висшите учебни заведения на територията
на Община Русе, в т.ч. и чуждестранни студенти;
o Брой общински служители, преминали през специализирани обучения за
повишаване на капацитета;
o Брой срещи между Община Русе, инвеститорите (местни и чуждестранни)
и организациите в подкрепа на бизнеса;
o Брой на реализирани проекти с публично-частно партньорство;
o Брой участия в икономически, инвестиционни и търговски форуми,
изложения и борси в България и чужбина;
o Брой рекламно-информационни материали в сферата на инвестиционния
маркетинг;
o Брой рекламно-информационни материали в сферата на сити
маркетинга.
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ПРИЛОЖНЕИЕ 1

РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ
Русе е град със свободен дух и свободни хора. Неговата емблема – Статуята на
свободата, олицетворява най-значимата ценност, която привлича, вдъхновява и
обединява таланти и откриватели, създатели и строители. Градът, достолепно
извисен на Дунавския бряг, живял с трансформациите на стара и нова Европа и
останал верен на либералните идеи, днес гради своите мостове към бъдещето на
един все по-свързан и глобализиран свят.
Още преди около 25 века древните траки се установили тук, за да сложат
началото на забележителна цивилизация. За нея свидетелства запазеното до днес и
изключително по своята стойност Боровско тракийско съкровище. В края на I век
римляните издигат кастела Сексагинта Приста („60 кораба“), за да направят видимо
могъществото на своята империя отвъд Дунавския лимес. През Средновековието
големият град се нарича Червен. Той е ограден с крепостни стени и е превърнат в едно
от най-развитите селища на Втората българска държава, за да пази от север столицата
Търново.
От началото на 17 век градът е отбелязван във всички географски карти, защото
е едно от най-значимите пристанища по търговския път от Централна Европа към
Балканите. През 1864 г. тогавашният Русчук става административен център на
Дунавската провинция в Османската империя, която се простира от Ниш и София до
Варна и Тулча. Тук се установяват консулствата на Австрия, Прусия, Англия, Италия,
Франция, Белгия, Нидерландия, Румъния, Испания, Гърция, Русия. Реформаторски
настроен, валията Митхад паша управлява със замах, за да постави началото на
необратима модернизация и индустриализация. Градоустройството със своите
архитектурни щедьоври пресъздава най-добри централно-европейски образци.
Хармонична еклектика от стилове, определяни като неокласицизъм, необарок, модерн,
сецесион, готика, рококо, ренесанс, ампир и фен дьо сиекл придава неповторимо
очарование на цялата улица „Александровска” и на тринадесетте улици, които като
слънчеви лъчи се вливат в Площада на свободата. Фасадите на сградите са изобилно
декорирани с балкони, арки, ложи и корнизи. Върху тях се открояват скулптурни
фигури, бюстове, гирлянди, монограми и гербове. Най-впечатляващо е Доходното
здание, което извисява ръст през 1901 г., за да се превърне в архитектурна перла и
източник на доходи за образование и култура. С това изключително архитектурно
наследство през 2009 г. Русе спечели почетна награда за най-красив град в България.
Енергични предприемачи се възползват от новото управление на града, за да
създадат живия и до днес уникален образ на Русе като най-бързо европеизиращ се,
град, в който сякаш всичко се случва за първи път: отваря врати първата печатница,
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открит е Образцов чифлик – първото модерно земеделско стопанство; улиците
получават имена; само 2 години след парижани гражданите на Русе се възхищават на
първата кинопрожекция; открита е първата телеграфна линия; инсталиран е първият
ръчно задвижван асансьор; започва да работи първата частна банка; създадено е
първото акционерно застрахователно дружество; провежда се първото изложение на
местната индустрия; построена е първата пивоварна фабрика; правят се първите
метеорологични наблюдения; внесена е светлина в първата масонска ложа; основано е
първото аптекарско дружество и първото българско техническо дружество; учредена е
първата българска търговска камара; създадена е Дунавска флотилия; първата
железопътна линия скъсява пътя между Дунава и Черно море и още много, много други
нововъведения по днешните български земи.
Благодатната епоха на краевековието разкрива хоризонти пред свободния дух
на русенци. Утвърждава се градската култура и се заражда гражданско общество,
чиито сдружения участват в управлението на града. Влиянията на модерна Европа
променят начина на живот, а идеите за хуманизъм и политически свободи, за научен,
технически и икономически напредък подклаждат съпротивителни сили и копнеж за
независимост. В дома на легендарната Баба Тонка е създаден Русенският
революционен комитет, който по-късно се превръща в централен и ръководи
българското освободителното движение. Когато краят на Руско-турската война
възвестява лелеяната национална свобода, Русе тържествува със самочувствието на
космополитен град, който се е превърнал от кръстопът на империи в най-развитото
средище на Третата българска държава. С този период от живота на града Нобеловият
лауреат за литература Елиас Канети свързва детството си и го описва в
забележителните си мемоари „Спасеният език“ с класическата фраза: Всичко, което
преживах по-късно, вече се беше случвало някога в Русчук.
С турболентната си съдба на мир и войни през 20 век Русе съпреживява възходът
и драмата на централно- и източноевропейските градове. В годините на мир градът
затвърждава лидерството си като място на смели предприемачи и успешни
индустриалци. В началото на века тук работят 696 предприятия, от които 278 са
фабрики, а останалите са свързани с индустриалното производство занаятчийски
работилници. През 1906 г. русенската автокъща "М. Вебер" за първи път в България
извършва внос на автомобили и по-късно става официален представител на немския
производител. През 1908 г. заработва първата българска фабрика за железни кревати и
мебели. През 1911 г. фирмата “Сименс-Шукерт” започва строеж на електрическа
централа, а през 1916 г. светва уличното осветление. Русе е третият електрифициран
град на България след София и Варна. През 1913 г. белгийски предприемачи и
инженери изграждат най-големия тогава захарен завод в България. През 1927 г. в Русе
е открита първата чорапена фабрика в България, а през 1933 г. Братя Вешкови
построяват рафинерия със свои средства и образуват "Първа българска петролна
индустрия". През 1935 г. тук е поставено началото на Българското дунавско
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корабоплаване.
Втората световна война се свързва с антифашистката съпротива, както и с над
50-те жертви на комунисти, които не отстъпват от убежденията си и водят битка за
политическата си кауза. Краят на войната дава шанс на тази кауза, като очертава
политическа разделителна линия в Европа и предопределя място за България в
съветската сфера на влияние. Началото на тази радикална промяна е съпроводено с
арести и убийства. В затвора влизат около 1300 политици, юристи, журналисти,
банкери, фабриканти, търговци, лекари, учители. Мнозина други, сред които се оказват
и потомците на Баба Тонка, мистериозно изчезват. Извършена е експроприация и е
унищожено частното предприемачество.
По време на наречения от тогавашните историографи социалистически период
(1944 – 1989 г.) развитието на града е насочено към корабостроене, химическа
индустрия и нефтопреработване, тежко машиностроене, приборо-строене,
електроника, производство на металорежещи и селскостопански машини,
механизация и електрификация на селското стопанство. Разкрито е висше училище с
технически профил. Построяват се сградите на Операта, Дома на културата, Централна
гара, Паркът на младежта, Телевизионната кула. В средата на 50-те години е открит
доскоро единственият мост по българо-румънското поречие на Дунав. Разкриват се
професионални средни училища, както и училища с изучаване на руски, немски,
английски, френски и др. езици. Русе е първият български град, в който се гледа
телевизия – румънската първа програма TVR1 от 1956 г. По-късно е открит Регионален
телевизионен център. Основаният още през 1961 г. международен фестивал за
класическа музика „Мартенски музикални дни” става символ на културния диалог
между Запада и Изтока. Образователните и културните институти, макар и под
идеологическия натиск на Студената война, успяват да съхранят свободния дух на
русенци.
От началото до края на 80-те години Русе преживя особено труден период.
Въздухът над града беше замърсяван от емисии на „Верахим“, завод в Гюргево,
Румъния. Те съдържаха голямо съдържание на хлор и други опасни за човешкото
здраве и живот компоненти. Това доведе до увеличаване на болните и на смъртността
при децата, за 10 години 15 хиляди души напуснаха града. Въпреки цензурата в
медиите, на 28 септември 1987 г. се организира първата публична демонстрация и
започна граждански натиск върху управляващите. На екопротести бяха отправени
искания за чист въздух. Създаде се Обществен комитет за екологична защита на Русе,
зад чиято кауза застанаха редица български интелектуалци. На 10 февруари 1988 г. се
проведе и най-масовият протест, известен като демонстрацията на майките с
количките. Формира се Независимо сдружение „Екогласност“, което катализира
началото на разпадане на тоталитарната държава. Градът доказа за пореден път силата
на своя свободен дух.
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В прехода към демокрация и функционираща пазарна икономика Русе
постепенно променя своя облик и със своя изключителен потенциал провокира
свободния дух на общественици, индустриалци и инвеститори.
В контекста на членството на България и Румъния в Европейския съюз градът се
насочи към непосредствената си транснационална перспектива и започна да се
превръща в динамичен европейски център съвместно с румънския град Гюргево.
Двата града се развиват по единен мастерплан и освен общата граница имат пряк
достъп по протежението на река Дунав до 10 европейски страни и до 4 от техните
столици – Белград, Будапеща, Братислава и Виена. С разширяването на Европейския
съюз и предстоящото присъединяване на Западните Балкани река Дунав се превръща в
европейската река par excellence. Ако през 1950 г. изграждането на Европейския съюз
започна с икономическата и политическа платформа на Рейнската стратегия и
създаването на Европейската общност за въглища и стомана, за да се гарантират мира
и следвоенното възстановяване, то днес Дунавската стратегия е призвана да решава
пост-тоталитарните проблеми на Обединена Европа. Разположението на Русе – градът
на свободния дух, на Дунавския бряг, му отрежда ключова роля в този процес.
Това геостратегическо разположение откроява и изключителния потенциал на
Русе като кръстопът на два важни паневропейски коридора – Рейнският Дунавски път
(Коридор № 7) и Коридор № 9, свързващ Балтийско със Средиземно море. Тази
уникална специфика на града да събира Запада и Изтока, Севера и Юга, и да премахва
бариери пред свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, му отрежда
бъдеще на мултимодален логистичен център. Градът и регионът са достъпни по въздух,
суша, вода и железен път, а мостът на река Дунав е прадназначен за сухопътен и
железопътен транспорт. На 70 км са летищата край румънската столица Букурещ.
Публичният транспорт пък включва автобуси и тролейбуси и отлично развити
таксиметрови услуги. Достъпността на града и региона нарасна многократно след
приватизацията в хотелиерския сектор. Над 20 са хотелите само в Русе, а в околностите
е развит селски и еко-туризъм, който предлага атрактивни къщи за гости. В
телекомуникационно отношение регионът разполага с цялата верига от услуги,
включително безжичен интернет на публични места. Над 70% от населението има
достъп до широколентов интернет, което е далеч над средния показател за ЕС.
Човешкият капитал на Русе се подготвя за новата си роля в Европа и в Дунавския
макрорегион. Среднообразователните училища развиват редица конкурентни
програми и проекти. Университетът се насочи към интернационализация и разшири
своя профил с нови инженерни, медицински, хуманитарни и социални области на
знанието, с модерни лаборатории и конферентни зали. В него се обучават над 10 000
студенти по 47 бакалавърски, 72 магистърски и 43 докторски програми. Само през
последните три години академичната общност е участвала в над 100 международни
образователни и изследователски проекта. Още през 1993 г. беше разкрита първата за
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България университетска специалност Европеистика (European Studies). Българорумънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) беше учреден през 2002 г. Той
е първата трансгранична структура в Югоизточна Европа, станала част от Болонския
процес и от европейското образователно и изследователско пространство. В него вече
са дипломирани над 200 международни студенти от 14 държави.
В съвременния профил на града все по-ярко се откроява неговият социален
капитал. Промяната е видима чрез дейността на неправителствените организации.
През 1992 г. се основа Международно дружество Елиас Канети. То се превърна във
влиятелен алтернативен център за културна политика и гражданско образование. През
1996 г. е разкрит Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия,
който има силно изразен международен профил и подкрепя първите стъпки на млади
предприемачи. През 2002 г. е учредена Асоциация Еврорегион Данубиус, която
създаде редица връзки с румънски партньори. От 2003 г. Българо-румънска търговско
промишлена палата, Русенската търговско-индустриална камара и Стопанска
камара укрепват бизнес партньорството от двете страни на границата. Между първото
и второто десетилетие на 21 век гражданското общество на Русе вече има много лица и
имена: Клуб „Отворено общество“, „Европейски пространства 21“, „Приятели на
музея“, Федерация „Алтернативно кино“; Клуб „Приятели на парк Русенски Лом“,
„Еколинкс“; Каритас, РАЛИЗ, Партньорство, Кураж, Смелост и др.
Перспективите за устойчиво развитие на града и региона се свързват с големия
му социално-икономически потенциал. Общата територия на Русенска област е 2 803
кв.км, а населението – 235 252 души по данни от преброяването през 2011 г. С над 90
души на кв.км. гъстотата на населението е значително по-висока от средната за
България - 69 д/кв.км. Делът на градското население е 76% , а 85% от него са
концентрирани в Русе. Селата са относително малко на брой, но големи и със съхранен
поминък. В етническо отношение българите са 81.44%, турците – 13.23%, ромите –
3.98%, други (главно евреи и арменци) – 1.35 %. Със средно и висше образование е 69
% от населението (спрямо 63 % за България). Икономически активното население е
около 70 %, безработицата е близо 10% с тенденция за намаляване.
Трудоспособното население е заето в икономика с над 90% малки и средни
предприятия, с балансирана и диверсифицирана отраслова структура, с увеличаващ се
експортен потенциал и конкурентноспособност. В региона няма индустриални
замърсители, екологично опасни обекти и замърсени площи. Съхранената околна
среда е донесла приз за Русе като „Най-зелен град“ през 2013 г.
В средата на първото десетилетие на 21 век преките чуждестранни инвестиции в
област Русе са нарастнали трикратно. Най-висок дял имат средствата, инвестирани в
добивната промишленост и производството. Само в рамките на две години в Русе са
привлечени световно известни инвеститори в автомобилния бранш като френската
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фирма „Монтюпе” и немската компания „Витте аутомотив”, испанската „Керос”за
производство на фаянс и подова керамика.
Основните изделия, произвеждани в най-развития бранш
Металургия,
машиностроене и металообработване, са речни и речно-морски кораби, ножични
кари, хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и детайли за тях,
стоманени тръби и съединения, гвоздеи и др. Водещи фирми с над 250 работни места
са Русенска корабостроителница, „Жити”, „Спарки”, „СЕТ” АД, „Найден Киров”,
„Дунарит” АД, „Прециз-Интер” холдинг и др. Тук е и единственият производител на
локомотиви в България «Експрес сервиз» ООД.
Вторият по значимост отрасъл е Химическа промишленост. Утвърдил се е с
производството на моторни и индустриални масла, бои и лакове, фолирани
пластмасови изделия, изделия от пенополистирол, изолационни материали. Водещи
фирми са „Оргахим”, „Приста ойл”, „Мегахим”, „Фибран България”, „Марисан” и др.
Оргахим"АД е най-големият български производител на водоразтворими бои и
мазилки за вътрешно и външно измазване, на суровини и неорганични оцветители за
лакове и бои. „Приста ойл" АД е холдинг за производство на моторни масла и
акумулатори. Тази водеща българска компания оперира в повече от 20 държави в
Централна и Източна Европа, в Близкия и Средния Изток, Централна Азия и Северна
Африка, а пазарното й присъствие в отделните държави достига нива между 5 и 55%.
На трето място се нарежда секторът Текстил и конфекция. Броят на шивашките
фирми в Русе е над 250, една пета от тях осигуряват продукция за пазарите на
Германия, Франция, Италия и Средния Изток. Сред водещите в бранша са «Топ мен»,
BTB, „Арда», «Данини фешън», «Аристон С», «Маркам фешън». Русе е с дългогодишни
традиции в производството на чорапи и текстил, като водещите представители в този
сектор са „Юта” АД, „Фазан”АД (наследник на първата българска чорапена фабрика),
„Престиж сокс”, „Феникс 94”,„Три Ко” ООД и др.
Значимо място в икономиката на Русе заема Аграрният сектор, който също
бележи ръст. През 2005 г. произведената продукция е била 123 109 хил. лв., а през
2007 г. е вече 163 816 хил. лв. , броят на фирмите е увеличен от 270 на 299. Голяма
част от инвестициите, реализирани в него, са съфинансирани от Европейския съюз.
Свързаната със земеделието Хранително-вкусова индустрия е насочена главно към
производство и преработване на месо и риба, консервиране на зеленчуци,
производство на растителни и животински мазнини, производство на мляко и млечни
продукти, мелнични продукти, хляб, хлебни и сладкарски изделия, захар, готови храни,
кафе, чай, тестени изделия и напитки. Водещи фирми са „Хлебозавод Русе”, „Сирма
Приста” и др. Сред по-големите предприятия е „Винпром Русе" АД, една от найголемите винарни в страната с три изби, цех за стабилизация на вината, два цеха за
бутилиране, дестилационна и лаборатория. „Хлебна мая" АД Русе е единственият
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български производител на мая, „Захар Био" ООД – преработва сурова захар за
индустриални и домашни нужди.
Свободна зона – Русе ЕАД предлага терен за около 800 фирми, както и услуги,
които стимулират производството и търговията със стоки, предназначени за експорт.
През Русе минава голяма част от външната търговия на България със и през Румъния.
Само за последните няколко години бяха построени и функционират хипермаркети на
водещи търговски вериги за хранителни продукти, техника и строителни материали,
като „Кауфланд”, „Практикер”, „Мосю Бриколаж”, „Билла”, „Технополис”,”
Техномаркет” и др., редица бензиностанции на „OMV”, „Ромпетрол”, „Шел”, „Лукойл”
и др., автосалони на „Тойота”, „VW”, „Опел” и „Крайслер.
Ежегодно нараства приносът на малките и средни предприятия за развитието на
икономиката в Русе и региона. Те осъществяват своята дейност най-често в мебелно
производството, в производството на алуминиева и PVC дограма, интериорни врати,
кожени изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, сладкарски изделия; в операции
с недвижими имоти, с ремонт на автомобили, хотели и ресторанти, строителство,
транспорт, складиране и съобщения.
Съществена промяна настъпи и в сектора на услугите. Особено видима е в
сферата на социалните дейности – домашен социален патронаж; социални домове;
подпомагане на социално слаби непълнолетни деца; самотни възрастни хора и хора с
увреждания; подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи. Все повече услуги са
свързани със здравословен начин на живот и практикуване на спортове: конна езда;
алпинизъм; мотоциклетизъм; колоездене; плуване; гребане; кану-каяк; фехтовка;
спортна стрелба и мн. др.
Днес град и граждани милеят за устойчиво развитие и подкрепят
осъществяването на проекти, които ще превърнат Русе в още по-привлекателно място
за живот и труд:
 Довършване на многофункционална зала Арена Русе за спорт и развлечения
с до 8000 места (до 2015 г); .
 Изграждане на мрежа от велоалеи (до 2015 г);
 Създаване на интерактивен "Музей на иновациите" (до 2017 г);
 Реставрация и консервация на
библиотека (до 2018 г);

великолепната сграда на Регионалната

 Реконструкция на Парка на младежта и изграждане на фитнеси на открито
(до 2018 г);
 Реновиране на търговската къща на семейство Канети. Създаване на музей
"Елиас Канети" (до 2018 г);
 Доизграждане на комплекс "Доходно здание" (до 2018 г);
 Реконструкция и модернизация на Летния театър (до 2018 г);
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 Изграждане на нови паркинги в централната градска част с капацитет от над
2000 места (до 2019 г);
 Създаване на "Музей на страха" в бомбоубежищата под Римската крепост
"Сексагинта Приста" (до 2019 г);
 Дигитализиране на културното наследство на Русе (до 2020 г).
 Рехабилитация и изграждане на крайбрежната паркова рекреационна зона
(до 2022 г);
Приобщаването на творци, учени, предприемачи, общественици и политици
около единна визия за бъдещето на Русе е едно от постиженията на зараждащата се
българска демокрация. Признанието е доказателство за това. През 2012 г.
Европейската бизнес асамблея удостои Русе с международна награда Обединена
Европа за принос в развитието на Европейската интеграция; за 2013-2015 г. Община
Русе получи Етикет за иновации и добро управление.
Околностите и градът са притегателен център за ценителите на културноисторическо наследство.
Археологически резерват "Средновековен град Червен" се намира на около 30
км от Русе. Той съхранява останки от една от най-значимите крепости в историята на
Второто българско царство. За високото ниво на развитие на града говори фактът, че
той е бил център на епископия. Червенската крепостна стражница е единствената
запазена средновековна кула в България. Храмът «Света Богородица» от ХІV век,
известен като Църквата, е един от 9-те български обекта в списъка на ЮНЕСКО за
световното културно наследство и най-значимият археологически обект в региона. Тук
се съхраняват уникални образци на средновековното православно изкуство.
Басарбовският манастир пък е единственият действащ скален манастир в България.
Води началото си от периода на Второто българско царство (XII-XIV в.). Най-известният
му обитател е Свети Димитър Басарбовски. През Руско-турската война (1768-1774)
мощите на светеца са пренесени в Букурещ в църквата „Свети Свети Константин и
Елена. На 20 км на север от Русе, в покрайнините на Гюргево - Комана, се намира
манастирът Св. Никола. Изграден е от легендарния румънски владетел Влад Цепеш
(Дракула). В този манастир е и гробът на Дракула.
Градът впечатлява с над 260 архитектурни паметника на културата.
Националният музей на транспорта е единствен по рода си в България. Разположен е в
сградата на първата железопътна гара в страната, построена през 1866 год. по проект
на братя Барклей. Тук се съхраняват парни локомотиви, личният вагон на Цар
Фердинанд I, вагонът, с който е пътувал турският султан и много други експонати.
Регионалният исторически музей съхранява около 140 000 фондови единици:
Боровското съкровище от IV век пр.н.е. (ритуален сервиз за вино, изработен от сребро с
позлата); праисторическа керамика и идолна пластика; находки от археологическите
разкопки на античните дунавски кастели Ятрус и Сексагинта Приста; колекция от
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средновековни стенописи и др. С ценни находки разполагат и другите музеи: открита
експозиция Римска крепост “Сексагинта Приста”; Музеят на градския бит; Музеят
“Захари Стоянов”; Пантеон на възрожденците; Музеят на Баба Тонка; Катедралният
храм “Света Троица”, построен през 1632 година; Арменската църква «Сурп
Аствадзадзин» (Света Богородица), построена през ХVII век и най-старата арменска
църква в България; Католическата църква "Свети Павел от Кръста" (с първия орган в
България); Саид Паша джамия и много други. На хълма Левента е построена найвисоката телевизионна кула в България - 210 м. Гледката от 107 м височина, открива
панорама към целия град, река Дунав и отсрещния град Гюргево.
Богатство за града и региона е изключителното разнообразие на природната
среда и биологичните видове. Хълмистият релеф на региона е прорязан живописно от
множеството притоци на река Дунав. Реките Русенски Лом, Бели Лом, Мали Лом и
Черни Лом текат в каньоновидни долини с височина на скалите до 180 м и образуват
многобройни дълбоко всечени меандри. Природен парк Русенски Лом е част от този
биотоп с висока консервационна стойност. На площ от 3 408 ха може да се открият 900
растителни вида (23% от българската флора), 200 вида птици, 70 вида от
регистрираните в България 90 вида бозайници, 22 вида риба, 10 вида земноводни и 19
вида влечуги. Пещерите, скалните дупки и горските участъци се обитават от 23 вида
прилепи. Тази уникална екосистема включва съобщества от келяв габър, драка,
смрадлика, люляк, находища на редки и ендемични растителни видове: диекианов
лопен, сибирска телчарка, съсънка и много други. Най-голямо е разнообразието на
птиците – 192 вида, 172 от които са защитени и са включени в Червената книга на
България. Специални грижи се полагат за опазване на египетския лешояд, черния
щъркел, лалугера и ливадния дърдавец. С този биотоп е свързан поминъкът на над
3 500 души, съхранили връзката си с природата и традициите, с митовете и легендите.
Запазена марка на специфичната био-агри-култура, свързвана с големия брой слънчеви
дни в годината, са виното и първокласният биологичен пчелен мед. Лесопарк Липник
на 10 км от Русе е най-големият парк-гора на територията на България с огромен масив
от липови дървета и площ от около 20 000 декара. В него са изградени вили на много
предприятия от Русе, ресторанти, изкуствени езера, хотел, зоокът, детски кът, спортна
база, къмпинг. Тук се намира и резиденция "Липник". Пещерата Орлова чука е втора
по дължина на галериите си в България - 13 437 м. и е известна с уникалното си
разнообразие на колонии от прилепи. Социализирана е по европейски проекти и
осигурява великолепна акустика за музикални прояви.
Днес Русе, най-големият български град на река Дунав, отключва своя
изключителен потенциал. Градът си възвръща и онова многогласие на различните
култури, описано великолепно от родения в Русе през 1905 г. Нобелов лауреат за
литература и един от най-видните хуманисти на 20 в. Елиас Канети. „За един ден
можеха да се чуят седем или осем езика“, спомня си той, впечатлен от пъстрия
калейдоскоп на култури с техните обичаи, религиозни култове, художествени и
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архитектурни образци. Това културно многообразие от краевековието е запазено до
днес със своите отличителни белези: мирно съжителстват българи, арменци, евреи,
турци, роми, свободно изповядват религията си православни, католици, протестанти,
мюсюлмани. Респектът към културното многообразие и междукултурната синергия
произтичат от дълготрайното съприкосновение с другостта. Русе е пристанище, в което
са акостирали и са се вкоренявали културни влияния от Запад и Изток, от Север и Юг. И
хората, живеещи тук, и пришълците възприемат Русе като мост на култури. Тази
специфика на града е оставила и продължава да оставя отпечатък върху високите
художествени постижения на широко известни творци като Жул Паскен (Jules Pasquin),
Арнолдо Дзоки (Arnoldo Zocchi), Захари Стоянов, Михаил Арнаудов, Сава Огнянов,
Майкъл Арлън, Васил Арнаудов, Никола Терзиев-Желязото и много други.
Днес, когато Европа осъществява изстраданата цел да загърби разделенията, да
споделя общи ценности и да опазва културното многообразие, примерът на Русе,
градът на свободния дух, е вдъхновяващ. Гражданите на Русе са в плен на това
вдъхновение, те знаят, че културата събира, обединява и извисява. Затова се
прекланят пред своите ярки музикални, оперни и театрални артисти, пред своите
талантливи художници и поети. Затова продължават да опазват и да създават културни
традиции: Международният фестивал Мартенски музикални дни; Международният
фестивал на алтернативното кино; Международният литературен фестивал; медийният
фестивал Българската Европа; Фестивалът за съвременна градска култура Аз, градът;
националната джаз-среща; фолклорният празник Златната гъдулка; Русенският
карнавал; Денят на Св. Георги – празника на Русе.
Валсът на Щраус „На хубавия син Дунав“ създава онази неустоима емоция,
която те кара да тръгнеш към Виена и да се отдадеш на естетическа наслада. Когато
четеш Канети, оставаш подвластен на блестящия му ум и изпитваш желание да се
докоснеш до местата, на които принадлежи. „Всички неща, които човек е забравил,
крещят за помощ в мечтите му“, беше ни казал нобелистът. Дали не ни подсказва, че
Русе се завръща в мечтите на всички, които вярват в силата на свободния дух…
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отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг на Община Русе за периода 2014 - 2020 г.
Период
2014 - 2020 г.

Местно публично финансиране

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ

1
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Приоритет 1.1
Приоритет 1.2
Приоритет 1.3
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
Приоритет 2.1
Приоритет 2.2
Приоритет 2.3

Общ
дял
(%)

Общински
бюджет
2

ОБЩО

73 500
31 200
2 250
40 050
25 300
1 650
20 400
3 250
98 800

* 1 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР);

3
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Външно публично финансиране

Частно
финансиране

Финансови
инструменти

В т. ч.
съфинанОбщ Общо местно Общ
Общ
Общ
Общ
Общ
Заеми от
Общ
Централен
Фондове
Други
Фондове,
сиране на
дял
публично
дял
дял
дял
дял
дял финансови дял
бюджет
на ЕС(1-5)*
източници
фирми
европейски
(%) финансиране (%)
(%)
(%)
(%)
(%) институции (%)
проекти
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
661 500
90%
735 000
14%
158 100
3% 4 323 500 82%
0
0%
52 700
1%
52700
1%
280 800
90%
312 000
30%
31 200
3%
728 000 70%
0
0%
10 400
1%
10400
1%
20 250
90%
22 500
10%
6 750
3%
191 250 85%
0
0%
2 250
1%
2250
1%
360 450
90%
400 500
10%
120 150
3% 3 404 250 85%
0
0%
40 050
1%
40050
1%
227 700
90%
253 000
10%
75 900
3% 2 150 500 85%
0
0%
25 300
1%
25300
1%
14 850
90%
16 500
10%
4 950
3%
140 250 85%
0
0%
1 650
1%
1650
1%
183 600
90%
204 000
10%
61 200
3% 1 734 000 85%
0
0%
20 400
1%
20400
1%
29 250
90%
32 500
10%
9 750
3%
276 250 85%
0
0%
3 250
1%
3250
1%
889 200
90%
988 000
13%
234 000
3% 6 474 000 83%
0
0%
78 000
1%
78000
1%

2 Европейски социален фонд (ЕСФ);

4 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

3 Кохезионен фонд (КХ);

5 Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

ОБЩО

18
5 270 000
1 040 000
225 000
4 005 000
2 530 000
165 000
2 040 000
325 000
7 800 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН И СИТИ МАРКЕТИНГ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
Отговорна
Период на изпълнение
организация/институция
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Повишаване на привлекателността, конкурентоспособността и разпознаваемостта на Община Русе като инвестиционна дестинация
и подобряване на инвестиционния ѝ профил
Приоритет 1.1 Подобряване на инвестиционната среда в Община Русе
Специфична цел 1.1.1 Укрепване на институционалния и административния капацитет за добро управление в сферата на местното икономическо
Мярка 1. Създаване на специално звено към Общината с функции от типа „едно гише“,
2014-2020
Община Русе
предлагащо възможности за индивидуално административно обслужване
Мярка 2. Повишаване капацитета на общинските служители чрез преминаване на
2014-2020
Община Русе
специализирани обучения
2014-2020
Мярка 3. Въвеждане на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса
Община Русе
Мярка 4. Създаване и поддържане на детайлен регистър с информация за актуалното
2014-2020
Община Русе
състояние на икономическите и инвестиционни процеси, както и за реализираните
инвестиционни проекти в Община Русе
Проект

Индикативна стойност
5 270 000
1 040 000
900 000
150 000
30 000
300 000
100 000

Мярка 5. Поддържане на единен публичен електронен регистър на общинска собственост

Община Русе

2014-2020

50 000

Мярка 6. Оптимизиране на структурата на общинска администрация за целите на
инвестиционния маркетинг (дирекция „Инвестиционен маркетинг и анализи“, отдели
„Маркетингови анализи“ и „Статистика“ и/или Инвестиционно-информационен център)

Община Русе

2014-2020

250 000

Мярка 7. Формиране на работни групи за ad hoc консултации на заинтересовани инвеститори и
предоставяне на техническа помощ

Община Русе

2014-2020

20 000

Специфична цел 1.1.2 Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на инвестициите
Мярка 1. Създаване на структуриран диалог между Община Русе, инвеститорите (местни и
2014-2020
Община Русе
чуждестранни) и организациите в подкрепа на бизнеса
Мярка 2. Подготовка на проектно портфолио на Община Русе с възможности за осъществяване
2014-2020
Община Русе
на публично-частно партньорство
2014-2020
Мярка 3. Проучване на потенциала за създаване на клъстери в Община Русе
Община Русе
Мярка 4. Организиране на регулярни срещи между представители на бизнеса, учебните
2014-2020
Община Русе
заведения и Община Русе за актуализиране на учебните планове в съответствие с
потребностите на пазара
Приоритет 1.2 Позициониране на Община Русе като инвестиционна дестинация с акцент върху местния икономически потенциал
Специфична цел 1.2.1 Идентифициране на потенциални пазари за позициониране на Община Русе
2014-2020
Мярка 1. Изготвяне на отраслов профил на Община Русе
Община Русе
Мярка 2. Провеждане на маркетингови проучвания за определяне на потенциални пазари в
2014-2020
Община Русе
национален и международен контекст
Специфична цел 1.2.2 Стимулиране на сектори, създаващи висока добавена стойност и допринасящи за постигането на интелигентен, устойчив и
2014-2020
Мярка 1. Изготвяне на оценка на местната среда за иновации
Община Русе
2014-2020
Мярка 2. Създаване на Стратегия за интелигентна специализация
Община Русе
Приоритет 1.3 Популяризиране на Община Русе като инвестиционна дестинация чрез проактивна и целенасочена дългосрочна комуникационна политика
Специфична цел 1.3.1 Повишаване на разпознаваемостта на Община Русе като инвестиционна дестинация в национален и международен план

140 000
45 000
5 000
65 000
25 000
225 000
130 000
65 000
65 000
95 000
65 000
30 000
4 005 000
3 580 000

Мярка 1. Регулярно участие в икономически, инвестиционни и търговски форуми, изложения и
борси в България и чужбина

Община Русе

2014-2020

700 000

Мярка 2. Провеждане на директен инвестиционен маркетинг чрез създаване на
представителства на Община Русе в избрани европейски градове (самостоятелно или съвместно
с АДО „Дунав“, в рамките на трансграничната агломерация Русе – Гюргево – Букурещ и т.н.)

Община Русе

2014-2020

1 500 000

Мярка 3. Организиране на информационни кампании на Община Русе в посолства и
задгранични представителства на България

Община Русе

2014-2020

280 000

Мярка 4. Връчване на ежегодни Награди за инвеститори и бизнес в Община Русе

Община Русе

2014-2020

100 000

2014-2020
Мярка 5. Организиране на „Road show“ инициативи
Община Русе
Специфична цел 1.3.2 Създаване на рекламно-информационни материали в сферата на инвестиционния маркетинг
Мярка 1. Създаване на рекламен клип, промотиращ Община Русе като инвестиционна
2014-2020
Община Русе
дестинация
2014-2020
Мярка 2. Създаване на информационен каталог за инвеститори
Община Русе
2014-2020
Мярка 3. Създаване на Наръчник за инвеститори в Община Русе
Община Русе
2014-2020
Мярка 4. Поддържане на икономически и инвестиционен портал на Община Русе
Община Русе
Мярка 5. Разработване и публикуване на статии и материали за Русе и региона в авторитетни
2014-2020
Община Русе
бизнес-ориентирани европейски медии и справочници
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 Създаване на консистентен градски имидж на Русе и успешно позициониране на града в национален, трансграничен и
международен мащаб

1 000 000
425 000

Приоритет 2.1 Разработване на единно маркетингово послание – градска марка (сити бранд)
Специфична цел 2.1.1 Идентифициране на общественото мнение и постигане на консенсус относно характеристиките на градската марка (сити бранд)
Община Русе,
Мярка 1. Провеждане на представително социологическо проучване относно нагласите за
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
разработване на градската марка (сити бранд)
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 2. Провеждане на широк кръг от обществени консултации и обсъждания
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Специфична цел 2.1.2 Определяне на елементите на градската марка (сити бранд)
Община Русе,
2014-2020
Мярка 1. Създаване на слоган на градската марка (сити бранд)
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 2. Създаване на ключови послания (под-брандове) на градската марка (сити бранд)
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 3. Създаване на визуална идентичност на градската марка (сити бранд)
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"

50 000
70 000
65 000
40 000
200 000
2 530 000
165 000
75 000
65 000

10 000
90 000
30 000

30 000

30 000

Приоритет 2.2 Популяризиране на градската марка (сити бранд)
Специфична цел 2.2.1 Приобщаване на местните общности към ефективното промотиране на градската марка
Община Русе,
2014-2020
Мярка 1. Разработване на План за промоционален микс на градската марка (сити бранд)
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 2. Иницииране и провеждане на Програма за повишаване на капацитета на местните
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
общности за промотиране на градската марка (по модела на т.нар. програми за гостоприемство)
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 3. Иницииране и провеждане на кампания „Посланици на градската марка“
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 4. Разнообразяване на събитийния календар на Община Русе според потребностите на
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
местните общности
на свободния дух"
Специфична цел 2.2.2 Създаване на рекламно-информационни материали в сферата на сити маркетинга и промотиране пред външни публики
Община Русе,
2014-2020
Мярка 1. Създаване на атрактивен рекламен клип, представящ Русе и неговата градска марка
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 2. Създаване на информационни и рекламни брошури
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 3. Разработване на серия мърчандайзингови продукти (сувенири, подаръци и т.н.)
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 4. Въвеждане на промоционални карти за отстъпки при посещение на забележителности
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
и други обекти в града - RuseCard
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 5. Провеждане на активна кампания по публичност и популяризиране в национални и
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
чуждестранни медии
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 6. Подобряване на интернет присъствието и актуализиране на информацията за града в
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
информационни сайтове и платформи
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 7. Разработване на приложение на мобилни телефони City-App
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 8. Създаване на единен регистър на събитията, провеждани на територията на Община
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
Русе
на свободния дух"
Община Русе,
2014-2020
Мярка 9. Създаване на виртуален тур на Русе
Общинска фондация "Русе - град
на свободния дух"
Приоритет 2.3 Осигуряване на институционална устойчивост
Специфична цел 2.3.1 Оптимизиране на съществуващите звена и създаване на нови структури за сити маркетинг в Община Русе
Община Русе,
Мярка 1. Проучване и оценка на ефективността от дейността на съществуващите звена с
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
отношение към сити маркетинга
на свободния дух"
Мярка 2. Създаване на маркетингово звено в Общината, отговарящо за развитието и налагането
Община Русе,
2014-2020
на градската марка и цялостното промотиране на Общината пред инвеститори, туристи и
Общинска фондация "Русе - град
посетители
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 3. Създаване на механизъм за координация и оптимизация на процесите в сферата на
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
сити маркетинга
на свободния дух"
Специфична цел 2.3.2 Осъществяване на мониторинг и оценка на развитието на градската марка (сити бранд)
Община Русе,
Мярка 1. Осъществяване на редовен медиен мониторинг за проследяване имиджа на градската
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
марка
на свободния дух"
Община Русе,
Мярка 2. Въвеждане на система за наблюдение на дейностите за популяризиране на градската
2014-2020
Общинска фондация "Русе - град
марка
на свободния дух"

ОБЩО

2 040 000
870 000
10 000

150 000

10 000

700 000
1 170 000
50 000

150 000

50 000

100 000

300 000

50 000

200 000

70 000

200 000
325 000
275 000
15 000

250 000

10 000
50 000
20 000

30 000

7 800 000

