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Бележки и изявления
Предварителни бележки
В началото на тази година (2012) консорциум “ПАН ПЛАН-ЛАСИ-БУЛПЛАН”
(наричан оттук нататък “Консорциумът”), след като представи на найдоброто предложение за разработване на ЕРГО Мастерплан, получи
възложение от Община Русе за изготвяне на ЕРГО- Мастерплана въз основа
на оценката на специално сформирана комисия за оценка на
предложенията.
След това започна задълбочена работа. Бяха събрани и подредени данни,
документи и материали. Това продължи по-нататък след едно решение,
взето през м. май, за отхвърляне на обжалване от страна на конкурента
фирма.
През м. юни 2012 год. една цяла работна седмица беше посветена на
натоварена програма, включваща посещения на място и обсъждания с
общинските отдели в Русе и Гюргево (съчетано със срещи с кметовете на
Русе и Гюргево и областния управител на Русе), както и семинари за
структуриране на устройството на еврорегион Русе-Гюргево и подбора на
приоритетни проекти.
Сега имаме удоволствието да представим ЕРГО Мастерплана, като по този
начин даваме цялата информация, насочите и съветите, изисквани
съгласно ТЗ (Техническото задание).

Изявления
Настоящият ЕРГО Мастерплан предлага някои основни характеристики,
които правят този проект уникален и доста новаторски по отношение на
политическото си послание:


Този ЕРГО Мастерплан е първото начинание, очертаващо развитието на
трансгранична инфраструктура.



ЕРГО Мастерпланът е съвместен документ на две независими и
самостоятелни общини, които са различни по големина, използват
различни езици и дори различни азбуки.



Ето защо този ЕРГО Мастерплан е истински европейски проект,
прекарващ мост не само през реката, но и през всички обичайни
разлики и конфликти, които се пораждат между различни
националности и местни традиции.
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Такъв напълно нов политически подход изисква в максимална степен
отговорност и чувствителност. Ние – един консорциум от български,
румънски и австрийски фирми и специалисти – сме напълно наясно с тези
изисквания и успешно се опитваме да работим съобразно тези очаквания.
Освен това, имаше някои основни принципи, които сме следвали в унисон с
нашите убеждения, като по този начин прилагаме европейски и
международни стандарти:


Всички наши предложения трябваше преди всичко да са в помощ на
гражданите на Русе и Гюргево; трябваше да се съобразяваме и с
изискванията на отделни групи заинтересовани страни.



Опазването на околната среда успоредно със запазването на природата и
всички зелени площи имаха приоритет над техническите изисквания.



Макар че на съвместните технически решения е обърнато положително
внимание, те в никакъв случай не изискват еднаквост на двата града.
Въпреки че културната идентичност и гледна точка автоматично
преминават през непрекъснат процес на промяна, бяха взети под
внимание индивидуалните характери на Русе и Гюргево.

Всички наши съображения и планови структури са базирани на посочените
по-горе принципи като свързваща рамка за реализацията на този ЕРГО
Мастерплан.
Русе/Гюргево, 10 август 2012 год.

Петер Шнайдер
От името на Консорциум “ПАН ПЛАН-ЛАСИ-БУЛПЛАН”
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Мастерплан
Част 1
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1 Увод
1.1 Цели
Общите цели на ЕРГО Мастерплан са дефинирани в ТЗ (Техническото
задание) заедно с две допълнителни и съществено важни цели:




Да се осигури интегрирано обобщение на насоки и цели като основа за
ефективно развитие на целия граничен регион между Русе и Гюргево,
като се предложи интегрирана концепция за всички видове стопанска,
техническа или социална инфраструктура и за всички
градоустройствени изисквания (териториално зониране, недвижими
имоти, зелени площи и екологични въпроси и т.н.);
Да се дефинират описания на до 10 приоритетни проекта, произтичащи
от преценката и оценката при разработването на ЕРГО Мастерплана.

Следвайки този общ подход, ние се опитахме да направим този ЕРГО
Мастерплан не само едно проучване, но и меродавен наръчник за
съвместното развитие на еврорегиона Русе-Гюргево. В резултат на това
ЕРГО Мастерпланът определя най-общо една пълна програма за
изпълнение.
Сега вече остава общините в Русе и в Гюргево да реализират дадените
констатации, като ги направят свързващото звено на своите устройствени
планове, като по този начин одобрят изпълнението на съответните наредби
и определените и ясно подготвени приоритетни проекти.
От нашата гледна точка, с този проект би могло да се изпълни едно от
условията на ТЗ – да се отговори на изискванията на всички обхванати
целеви групи (определени като граждани, предприемачи, политици,
публична администрация плюс конкретни заинтересовани лица като творци
и т.н.). По-конкретно, целевите групи участваха в целия процес на оценка,
като по този начин се гарантира, че всички решения на Мастерплана
отговарят на съответните изисквания и ще се приемат от болшинството и в
двата града.
Всички споменати по-горе аспекти подчертават факта, че ЕРГО
Мастерпланът в никакъв случай не поставя точка на нещо сам по себе си.
Той по-скоро трябва да служи като подходящ инструмент за даване на ясни
насоки за по-нататъшни стъпки към успешното развитие на Русе и Гюргево
заедно в един истински еврорегион, обхващащ радиус от поне 100 км (като
включи и Букурещ) и население от над три милиона души.
Благото на хората – независимо дали са част от работната сила
(включително и безработните) или са деца, възрастни хора, болни, с
увреждания или имат нужда от грижи – беше главната цел на цялото
устройствено планиране. Този приоритет трябваше да бъде внимателно
13
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балансиран по отношение на предпоставките за по-добро стопанско
развитие.
Културата, простичко казано, е начинът, по който живеем. Това включва
взаимодействието ни с другите, уважение към културното ни наследство и
всякакви видове творчество или творци; активното или пасивно
удоволствие от спорта и отношението ни към природата и околната среда.
Това е една чувствителна и обширна тема при планирането. Нашето
задължение в тази връзка беше от една страна да дадем шанс на всеки
един аспект, а от друга страна – да избегнем всякакви възможни
притеснения. Всичко останало, което не подлежи на планиране, трябва да
се развива от гражданите на Русе и Гюргево в добре очертаната рамка на
ЕРГО Мастерплана.
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1.2 Структура на ЕРГО Мастерплана
ЕРГО Мастерпланът е предназначен да се превърне в общо ръководство за
всички бъдещи устройствени решения на общините и регионите на Русе и
Гюргево. Ето защо той е съставен и структуриран така, че да може да се
използва ежедневно в практиката. Най-малкото, ръководителите на отдели
в публичната администрация трябва да имат по един екземпляр на бюрата
си за постоянни справки.
За да постигнем този резултат, ние структурирахме материала по следния
начин:






Съдържание на текстовите материали – включва всички анализи,
препоръки и т.н.;
Профили на проекти – даващи ясна дефиниция на приоритетните
проекти;
комплект общи карти;
папка с карти, съдържаща няколко различни диаграми и карти;
пълна интегрирана ГИС (географска информационна система) за двата
града Русе и Гюргево.

Това принципно групиране напълно съответства на ТЗ и едновременно
определя различните части на цялото необходимо съдържание. Освен
това, за всяка съответна стъпка на планиране има удобни и ясно
дефинирани указания, необходими за различните аспекти. Тези параметри
предлагат една основа за решения по инфраструктурни проекти,
разрешителни за строеж и наредби в различни области и по всички
останали дейности, свързани с планирането.
Съобразно изискванията за ЕРГО Мастерплана, дадени в ТЗ, преди началото
на ефективно планиране трябва да се направят убедителни и реалистични
прогнози за стопански растеж. Ето защо на този въпрос беше отделено
специално внимание.
Успоредно с това беше направен и подробен анализ на сегашното състояние
на различната техническа или социална инфраструктура и бяха разработени
съответните насоки за планиране в изпълнение на подробните изисквания
на ТЗ.
Съобразно констатациите от тези анализи беше направена оценка на
стратегическия профил на базата на очевидни факти и доказани варианти.
Сега техническата и социалната инфраструктура трябва да се регулират
съобразно установените нужди. Това, разбира се, е задача за архитектите
и специалистите по устройствено развитие при осъществяването на ЕРГО
Мастерплана, независимо дали работят в публичния или в частния сектор.
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Всички въпроси на недвижимите имоти са свързани както с отделни лица,
така и с фирми. Беше разработена широка гама от предложения – от
жилища от една страна до промишлени обекти от друга страна. Сега вече
общинските съвети трябва да вземат решение по одобряването на едно
добре структурирано и целево разпределение на терените заедно с ясно
дефинирани наредби за застрояване, за да могат да се постигнат
оптимални резултати за тази част от ЕРГО Мастерплана, която се отнася до
всички заинтересовани.
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1.3 Основни въпроси
1.3.1

Защо трансгранично планиране?
Преди да започнем този проект, ни беше необходимо да разберем мотивите
на Русе и Гюргево и защо възнамеряват да вървят рамо до рамо в бъдещото
си развитие. Стана ясно, че това решение е основано на политическа
убеденост, а не на мимолетна емоция.
Русе и Гюргево – два града, разположени на исторически жизнено важен
кръстопът на Дунава – в известен смисъл работят заедно от векове. Но това
само по себе си не обяснява причините за започването на съвместно
планиране. Както става много често днес, много карти и планове за
развитие спират на границата, за да не навлизат в суверенитета на друга
държава.
Вярното обяснение е, че Русе и Гюргево са разширили гледните си точки от
местна, регионална или национална перспектива към едно ново измерение,
което дава превес на европейски и международни нужди. Този много
далновиден подход дава ясен мандат на обхвата на нашата работа.

1.3.2 Река Дунав: Връзка или разделителна линия?
Географски погледнато, Дунава разделя България от Румъния и Русе от
Гюргево. Мостът, който съществува тук и до момента е единствен между
двете страни, показва, че тук има отдавнашни търговски връзки и обмен
вече над 50 години, през последните 4 от които двете страни са членки на
Европейския съюз. Скоро се очаква и безпрепятствено преминаване на
границата съгласно Шенгенския договор.
Хората от Русе и Гюргево могат да се гледат през реката, а взаимното
влияние и обмен са очевидни. Постоянно растат новите възможности,
свободите и взаимното разбирателство и то не само поради подобряването
на езиковите умения. Това, че и двете страни са заявили, че са еврорегион
показва, че съществува ясна тенденция за съвместно планиране и
развиване на бъдещето. Всички тези показатели подчертават, че
желанието за връзка през Дунава със сигурност е надвило над всякакви
исторически разделения.
1.3.3 Сътрудничество или съперничество?
Природен закон е, че когато нещо трябва да се спечели, всички участници
се опитват да вземат най-големия дял, независимо по каква причина. Това
без съмнение е и ще бъде вярно също за Русе и Гюргево, особено щом
става въпрос за привличане на чуждестранни фирми за създаване на
производствени мощности от тяхната страна на реката. Това не е нещо,
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което може или трябва да се избягва: конкуренцията прави и двете страни
силни.
От друга страна, ЕРГО Мастерпланът определя някои области на действие,
където или всички дейности трябва да се развиват съвместно, или не се
изисква координация. Двата града с лекота вече са се съгласили на
съвместно планиране и изпълнение на всички важни транспортни въпроси:
като се започне от оптималното пресичане на Дунава и как да се приведат в
ред ж.п. линиите и магистралите, до това, как да се развиват дунавските
пристанища на северния и на южния бряг на реката.
От друга страна, трябва да разберем, че всички културни аспекти и
социални услуги ще се развиват и трябва да се развиват поотделно, може
би с изключение на координирането и общия маркетинг на програмите на
различни събития с марката на целия еврорегион. Ще има и случаи на
съвместно осъществявани публични дейности.
Ще бъде още по-голямо предизвикателство, ако се приемат нашите
предложения за транспорт или туризъм. Известен факт е това, че парите
по-често отиват на онази страна на реката, където спират кораби, автобуси
или влакове. Нашият опит с различни инфраструктурни устройствени
проекти ни е научил, че недостатъчното внимание към такива потенциални
източници на разногласия може да застраши целия проект. Затова сме
предложили модел, който удовлетворява и двата партньора: работата на
съвместни бизнес звена в тези райони ще гарантира приход и на двете
страни, независимо от коя страна се спира. Беше приятно да разберем, че и
двата кмета – на Русе и на Гюргево – приветстват тази идея, като по този
начин предотвратяват унищожителна конкуренция.
Така или иначе, тези въпроси показват, че разработването на ЕРГО
Мастерплана не беше просто упражнение в създаване на документи, а пряк
опит за намиране на разрешение на всички тези практически въпроси
заедно с изготвянето на чертежи и препоръки. Ние вече хващаме бика за
рогата; сега общините на Русе и Гюргево трябва да се наслаждават на
предизвикателството.
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1.4

Европейският съюз и международните отношения
Тъй като България и Румъния са страни-членки на ЕС, мисленето и
действието в по-широк хоризонт все повече надделява над предишния
националистичен светоглед. Несъмнено членството в ЕС изисква
приемането на многобройни условия на европейско ниво. От друга страна,
България и Румъния имат огромната подкрепа от общността на
членуващите страни. ЕРГО Мастерпланът съответно би следвало да
подпомогне отварянето на достъп до максимални предимства и ползи от
това партньорство.
Местоположението и на България, и на Румъния на външните граници на ЕС
автоматично ги въвлича в международни въпроси. Този аспект трябва да
се приема като възможно преимущество дори и за еврорегион РусеГюргево, особено когато става въпрос за страни в близост до черноморския
басейн.
За да се подчертае, че тези разсъждения не са само теория, а материална
възможност за Русе и Гюргево, в следващия раздел се споменават някои
примери.

1.4.1 Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион (СЕСДР)
Цялата стратегия е разделена и структурирана в 11 отделни приоритетни
области (ПО):

Диагарама 1: www.danube-region.eu/pages/priorities

България има участие в ПО 3 и 11, а Румъния – в ПО 1а, 3 и 5. Град Виена,
например, ръководи ПО 10. Поради тези отговорности, които показват, че
културата и туризмът в целия дунавски регион са в ръцете на България и
Румъния заедно, има многобройни възможности за двустранно
сътрудничество или създаване на отделни проекти.
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1.4.2 Транспортни коридори на ЕО

Фигура 1: Русе/Гюргево като основен възел за всички транспортни проблеми в целия регион

Дунава беше дефиниран като отделна транспортна линия (Коридор № 7) от
трансевропейската мрежа (TEN) още преди години. Пресичането на линията
север-юг от Хелзинки към Гърция или Турция (Коридор № 9 [4]) при
Русе/Гюргево подчертава важността на това конкретно местоположение
като основна връзка с всички транспортни въпроси в по-широките граници
на региона.
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След неколкократни опити за подобряване на качеството и капацитета на
река Дунав като основен европейски воден път през първата половина на
последното десетилетие, сега се наблюдава очевидно забавяне на процеса
поради силното влошаване, причинено от световната финансова криза от
2008 год. насам. Миналата година беше одобрена новата Дунавска
стратегия на ЕС и сега изглежда, че има добър шанс Русе/Гюргево да
станат оперативен център на тази програма. До този момент е разработена
само ориентировъчна програма, така че все още има възможност да се
заеме водеща роля в Дунавската стратегия, както и да се поставят още
някои дейности под тази рубрика.

1.4.3 Основни възли / Големи градски райони

Фигура 2: Една от главните цели на ЕРГО Мастерплана беше да обхване всички видове транспорт, вкл.
корабоплаване, въздухоплаване, железопътен транспорт и шосета.
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Основна цел на Дунавската стратегия на ЕС е осъществяването на т.нар.
“основни възли” за развитие по река Дунав. Макар че до настоящия
момент тези възли не са ясно определени, би трябвало да е ясно, че Русе и
Гюргево заедно са една от най-важните от тези точки.
Във всички случаи основната идея на тази стратегия (не само фокусирането
й върху транспорта) ще представлява предимство за цялостното развитие
на еврорегиона. Които и да са “основните точки” по река Дунав, които ще
бъдат избрани, стратегията е те да се превърнат в ядро за всеобхватни
мерки, осигуряващи растеж на региона в неговите най-широки граници.
Този аспект попада в една от целите на ПО 10 (за която отговаря град
Виена): “Подпомагане на създаването на мрежа от големи градове и
системи от градове”
Фактът, че Русе и Гюргево се намират на този важен международен
транспортен възел, дава здрава основа за икономическо развитие, не само
заради Дунава, но и особено по отношение на връзката север-юг от Киев
(през Букурещ) до Истанбул и Александрополис/Солун. Ето защо една от
основните цели на ЕРГО Мастерплана беше да се занимае с всички видове
транспорт, включително корабоплаване, въздухоплаване, железопътен
транспорт и шосета, със специално внимание върху подобряването на
обществения транспорт.
Заедно с въпроса за инфраструктурата едно от основните
предизвикателства беше (и все още е) да се намери начин за използване на
тези възможности и предимства за привличане на големи фирми, които да
разположат производствени мощности при възела Русе/Гюргево. Всичко
останало, особено разрешаването на социалните нужди, зависи от
заздравяването на местната икономика.
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1.5

Методика
Ние се постарахме нашият процес успешно да отговори на
предизвикателствата, произтичащи от следните хоризонтални приоритети:



Подпомагане на дейностите за хармонизиране на европейско,
национално и регионално ниво и за двете страни, както и вътрешно
съответствие и взаимно допълване на всички дадени цели и критерии;
Насърчаване на откритостта и комуникацията по време на целия процес
на разработване на ЕРГО Мастерплана и произтичащите дейности
съгласно ТЗ и съответните насоки на ЕС за кампании за подобряване на
информираността.

В съответствие с тези приоритети и с нашите собствени принципи,
разработеният документ е едно валидно и универсално приемано
ръководство, което предлага каталог на ясно дефинирани дейности, които
са конкретни, практични и измерими.
Първата ни основна цел беше осигуряване на изпълнението на договора (в
необходимия обем, време и бюджет), като се установи взаимно
разбирателство между градовете Русе и Гюргево по споделяните общи
цели. Това беше постижима цел, тъй като всички участници имат и
желание, и възможност за сътрудничество и (въпреки краткото време) без
никакво забавяне създадоха подходяща организация, процедури и
документация.
Нашият подход към изпълнението беше съсредоточен върху подбраните
ключови въпроси, посочени в Раздел 1 на ТЗ, с акцент върху следното:


Началния период – с основните му дейности, свързани със събирането
на информация и анализ плюс осъществяването на подходяща
трансгранична комуникация – беше важен за успешната реализация.
Натрупаният богат опит, с който разполагаме от настоящи и минали
проекти, подпомогна подготвителната ни работа и ни даде възможност
да избегнем определени проблеми и ефективно да подготвим екипа и
всичките им доклади. Подходът ни беше създаване на много силно и
ефективно ръководство в началната фаза, за да се гарантират възможно
най-добри връзки с бенефициентите. Тази инициатива даде
възможност за положителна комуникация между екипа ни и други
участници за установяване на най-добрите канали за сътрудничество за
осъществяване на проектните дейности.



В началото бе подготвен подробен работен план за всички необходими
дейности. По време на този процес уредихме срещи с бенефициентите
и други важни участници, за да се осигури общо разбиране за
предложените накрая очаквания. По този начин осигурихме висока
степен на участие в проектния процес от страна на всички членове на
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екипа, както и на съответните участници, за да се заздрави чувството за
владеене на проектните резултати, както и да се осигури устойчивост.



Ефективното управление на проекта най-общо беше осигурено от
наличността и споделянето на надеждна информация. Необходимата
прозрачност, откритост и лекота при използване на подходяща и
актуална информация като основа за планиране и управленски решения
беше осигурена чрез вътрешна информационна система за мониторинг
на проекта. Събраната информация редовно беше обобщавана и
публикувана в междинни и окончателни доклади.

С цел управление на Ключовите предизвикателства, които бяха определени
като:




наличност на информация, данни и документи (КП 01)
трансгранична координация (КП 02.)
международна екипна работа (КП 03.),

нашата методика стъпи на 4 нива:
1. Незабавно определяне на и установяване на контакти с партньорите и
източниците на информация в общините Русе и Гюргево и в съответните
български и румънски държавни институции; създаване на здрава
мрежа за комуникация между местните партньори и членовете на
Консорциума;
2. Създаване на прозрачни и леснодостъпни комуникационни структури,
като по този начин се дефинират общоприети критерии за реакция и
отговор; допълнително създаване на централна платформа за
документация и информация, достъпна за всички членове на екипа, с
цел осигуряване на актуална информация;
3. Постигане на съгласие по един обхватен и подробен работен план,
дефиниращ отговорностите по всички работни пакети съобразно строг
график, структуриран в съответствие с ТЗ;
4. Ясно дефинирана програма от семинари (в рамките на Консорциума, но
заедно с представители и на Русе и Гюргево) като подходяща платформа
за дискусии за всички предстоящи въпроси за планиране и оценка.
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1.6 Консорциумът
След като внимателно разгледахме Техническото задание, структурирахме
и окомплектовахме нашия екип по начин, който най-пълно да обхване
всички необходими услуги, задължения, задачи и отговорности, посочени в
ТЗ, като се съобразихме с нашата квалификация и опит.
В тази връзка нашият общ подход към изпълнението на договора се
основава на:




Богат опит в градоустройството и архитектурата, стратегическото
планиране на стопанска, техническа и социална инфраструктура;
Конкретен опит както в управлението на международни работни екипи,
така и в сътрудничеството с държавни и местни публични институции и
администрации;
Силен акцент върху предлагането и подбирането на найвисококвалифицирани специалисти за екипа, за да се гарантира
ефективна работа по избраните ключови въпроси за постигане на целите
и резултатите.

1.6.1 Опитът на консорциума
Партньорите в Консорциума имат богат опит и допълнителни умения за
покриване на сложните аспекти на проекта от всички възможни ъгли. Така
че нашият подход се основава на следния опит:
 Градоустройство и архитектура
 стратегическо планиране на всякакви видове инфраструктура
 Регионално развитие
 Териториално планиране и ландшафт




Капацитет за подготвяне и управление на проекти
Кампании за повишаване на информираността
Управление на сложни проекти за техническа помощ

Тези мерки осигуряват оптимална среда за постигане на най-добрите
резултати при изготвяне на ЕРГО Мастерплана. В резултат на наличния
практически опит в съчетание със специалистите, осигурени от
Консорциума, ние успяхме да постигнем всички цели, зададени от ТЗ по
отношение на съдържанието. По този начин всички ключови
предизвикателства бяха разрешени посредством различните начини на
работа, породени от конкретните обстоятелства на трансгранично
планиране.
Дори като се има пред вид твърде ограниченото време и финансови
ресурси, предоставени от този проект, както и широкия обхват от
изисквания за осигуряване на очакваните резултати, ние успяхме да
организираме планирането и сътрудничеството по начин, който да доведе
до постигането на най-добрата стойност така, както се изисква от ТЗ.
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1.6.2 Структура на Консорциума
Консорциумът от консултанти, привлечени за разработване на ЕРГО
Мастерплана, се състои от трима партньори:
“ПАН ПЛАН”, Виена, Австрия
“БУЛПЛАН”, София, България
“ЛАСИ Архитектс”, Линц, Австрия
Всеки един от партньорите пое отговорност за различни части от
съдържанието на ЕРГО Мастерплана и успоредно с това за конкретни задачи
по отношение на изискванията за потока на работа. Независимо от тази
организационна структура всеки специалист от международния екип даде
своя принос към различни глави или аспекти на общото устройствено
планиране.
Така че разбивката на различните отговорности беше следната:
“ПАН ПЛАН”
Водещ партньор; координация и комуникация в екипа
Въпроси, свързани с икономическата част (стратегически профил,
стопанска инфраструктура)
Приоритетни инвестиционни проекти (определяне, дефиниране, създаване
на профил)
“БУЛПЛАН”
Сътрудничество с местните и държавните власти в България и Румъния
Ръководене на етап “Анализ”
Техническа инфраструктура
Социална инфраструктура
“ЛАСИ”
Градоустройство и териториално планиране
Планиране на недвижими имоти (жилища и т.н.)
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1.6.3. Експертен екип
Екипът от експерти, осигурен от Консорциума, се състои от 20 специалисти
от Австрия, България и Румъния, като всеки един отговаря за конкретни
изисквания за съставяне на ЕРГО Мастерплана. Съобразно квалификацията,
изисквана съгласно ТЗ, нашите ключови специалисти са:
ДЕЛЧЕВ, Иван

Архитект и специалист ИКТ

ГЕОРГИЕВ, Георги

Специалист по централно отопление и
газоснабдяване
Навигационен инженер

ХОФЕЛНЕР, Валтер

Международен архитект

ХУДРИК, Виорел

Архитект, градоустройство

КОЛЕР, Стефан

Финансов инженер

КОСТОВ, Димитър

Архитект

КРИВОШАПКОВА,
Гергана

Специалист по транспорт

ЛАСИ, Гюнтер

Териториално планиране, строител

ЛАСИ, Хелга

Архитект, градоустройство

ЛУФТЕНЩАЙНЕР,
Алфред
МЕНДЕ, Йоханес

Архитект, градоустройство

МИЛЕВ, Илиан

Специалист ВиК

ММОЯНОВ, Борислав

Финансов специалист

МЮЛЕР, Антон

Международен архитект

ПЪРВАНОВ, Георги

Навигационен инженер

ПАСКУ, Хорациу

Строител

ПАСКУ, Рамона

Архитект, градоустройство

ПЕТРОВ, Веселин

Инженер по електроснабдяване

ПЕТРОВИЧ,
Александър
РУСЕВА, Красимира

Архитект, градоустройство
Инженер по телекомуникации

ШНАЙДЕР, Петер

Специалист по стратегическо планиране, икономист

СОБАДЖИЕВ, Георги

Специалист по кадастър и геодезия

СТАНЕВ, Пламен

Специалист по околна среда

СТАЙНОВ, Стефан

Архитект, градоустройство

ВЛАДОВА, Анна

Координатор, инженер

ГАНЧЕВА, Ценка

Информационен посредник, редактор
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Всеки от специалистите предоставя богат професионален опит не само в
своята област, но и по някои други въпроси. Тази структура позволява
взаимопомощ на всички нива и етапи на ЕРГО Мастерплана, като по този
начин гарантира изключителни резултати.
По време на подбора на целия екип беше отделено внимание не само на
международния опит, който имат, но същевременно и на конкретното
познаване на положението в Русе и Гюргево. Този подход беше
оптималната основа за трансгранично сътрудничество по време на работата
по различните глави на ЕРГО Мастерплана.
Не на последно място трябва да се спомене, че въпреки доминиращото
присъствие на много опитни архитекти и градостроители в нашия екип, в
същото време е налице и конкретно познаване на икономическото развитие
и оценката на проекти на най-високо ниво. Това позволи в рамките на ЕРГО
Мастерплана да се оценят конкретни приоритетни проекти, изисквани
съгласно ТЗ, с цел гарантиране на важността на оценката на конкретни
приоритетни проекти при създаването на ЕРГО Мастерплана, както е
посочено в ТЗ.
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2 Аналитичен раздел
Основната цел на този анализ е определянето на онези части/зони от
територията на Еврорегиона, при които решаването на проблемите изисква
използването на инструменти за интегрирано развитие и най-вече
интегрирано планиране.
Предмет на анализа е общо описание на еврорегиона.
Анализът е направен в съответствие с Техническото задание и е насочен
към изясняване на влиянието, което различните елементи имат върху
цялостното развитие на еврорегиона.
Извършен е въз основа на вече изготвени анализи по отделните теми към
стратегическите документи, касаещи територията на еврорегиона, а също
така и на актуална изходна информация към 2012 г., получена от различни
институции по искане на кмета на община Русе. Подробният анализ на
съществуващото положение е даден в отделно приложение
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2.1 Европейския контекст за разработване на Мастерплана
Европейският контекст, в който се разработва Мастерпланът, се формира от
няколко стратегии на ЕС и документите за тяхното изпълнение. Найважните от тях са следните:
Стратегията “Европа 2020” на Европейския съюз има три приоритета за
развитие:




интелигентен растеж: изграждане на икономика, основавана на знания
и новаторство;
устойчив растеж: насърчаване на икономика с по-висока ресурсна
ефективност, по-зелена и по-конкурентноспособна;
приобщаващ растеж: подпомагане на икономика с високо ниво на
заетост и водеща до социално и териториално сближаване.

Основните й цели са следните:






заетост на 75% от населението на възраст между 20 и 64 год.;
3% от БВП на ЕС да се инвестира в научно-изследователка и развойна
работа;
Изпълнение на климатичните и енергийните цели на “20/20”
(намаляване на вредните емисии/възобновяеми енергийни
източници/намалени загуби на енергия).
Делът на отпадналите от училище трябва да падне под 10%, като наймалко 40% от младото поколение трябва да има висше образование.
20 милиона по-малко хора да са застрашени от бедност.

Териториалният дневен ред на ЕС –2020 поставя целта за “териториално
сближаване за по-хармонични и балансирани условия в Европа”.
Постигането й включва действия по следните приоритети:







Насърчаване на полицентричното и балансирано териториално развитие;
Насърчаване на интегрираното развитие в градовете;
Териториална интеграция в трансграничните и транснационалните
функционални региони;
Осигуряване на световна конкурентноспособност на региона чрез силни
местни икономики;
Подобряване на териториалната свързаност между отделните хора,
общности и предприятия;
Управление и свързване на екологичните, ландшафтните и културните
сфери на регионите.

Петият доклад на Комисията по икономическо, социално и
териториално сближаване задава приоритетите и рамката на кохезионната
политика след 2013 год. и изисква тя да се превърне в носител на
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критериите за осъществяване на интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж съгласно Стратегия “Европа 2020”. Докладът подчертава
необходимостта от съсредоточаване на европейските и националните
ресурси в малко на брой приоритети, като се прилага подход, ориентиран
към постигането на резултати. Изисква се създаването на амбициозна
програма за градовете, която ясно определя финансовите ресурси, които
ще се използват за разрешаването на проблемите в градовете.
ЛАЙПЦИГСКАТА ХАРТА за устойчиви европейски градове препоръчва
следните стратегии като “изключително важни за заздравяване на
конкурентноспособността на европейските градове”:




Създаване и гарантиране на висококачествени публични пространства;
Модернизиране на инфраструктурните мрежи и подобряване на
енергийната ефективност;
Активни образователни и новаторски политики.

Необходимо е специално внимание към изостаналите градски райони, както
и добре обмислена жилищна социална политика, която е важен фактор за
социално сближаване.
Стратегията на ЕС за Дунавския регион, или накратко Дунавската
стратегия:
|ланът за действие за постигане на целите на стратегията е съставен от
четири “стълба”, като всеки от тях се състои от приоритетни области:
I.

Осъществяване на връзки в региона на река Дунав
a. подобрена мобилност и интермодалност (вътрешни водни
пътища, шосета, ж.п. линии и въздушни връзки);
b. Насърчаване на по-широко използване на енергия от
възобновяеми източници;
c. Насърчаване на културната и туристическата дейност и
контактите между хората.

II.

Опазване на околната среда в Дунавския регион
a. Възстановяване и поддържане на качеството на водите;
b. Управление на екологичните рискове;
c. Съхраняване на биоразнообразието, ландшафта и качеството
на водата и почвите

III.

Изграждане на благоденствие в Дунавския регион
a. Развиване на общество на знанието чрез научноизследователска работа, образование и информационни
технологии;
b. Подпомагане на конкурентноспособността на предприятията,
включително и развиването на клъстери;
c. Инвестиране в хора и умения.
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IV.

Укрепване на Дунавския регион
a. Подобряване на институционалния капацитет и
сътрудничеството;
b. Съвместна работа за подпомагане на сигурността и
предприемане на действия срещу организираната
престъпност и тежките престъпления.

Проектът Donauregionen+ е концепция за териториално развитие на
интеррегионалното сътрудничество по Среден и Долен Дунав, като негов
продукт са стратегиите за трансдунавско сътрудничество в рамките на
трансдунавските региони. Регионите в българския участък на реката са
пет, включително и № 15 – трансдунавски регион Букурещ-Гюргево-РусеРазград (в момента се разработва).
Основните въпроси и ключовите проблеми са следните:






Разработване и внедряване на инструментариум за определяне на
териториалния обхват на трансдунавските региони между България и
Румъния и разработване на трансрегионални стратегии;
Подобряване управлението на дейностите чрез интегриране на
съответните местни, регионални, национални и европейски стратегии за
развитие;
Определяне на подходящи дейности, мерки и проекти, акцентиращи
върху важните за България трансрегионални връзки;
Подобряване на ефективността на устойчивата интегрирана
градоустройствена политика чрез използване на неизползвания до този
момент потенциал за развитие;
Насърчаване на интеграцията чрез подпомагането на балансирани
възможности за транснационално териториално сътрудничество на
всички нива.
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2.2 Визията за развитие на еврорегион Руесе-Гюргево
Съобразно изискването на Техническото задание “проблемният и целеви
анализ да бъде направен въз основа на вече изградена визия за социалноикономическото развитие на региона, отразена в стратегическите
документи, вкл. устройствените планове” бяха проучени целите,
приоритетите и визиите, посочени в следните стратегически документи:









Национална стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2020;
Регионален план за развитие на Северния централен район за развитие
на Република България през периода 2007-2013 г.
Областна стратегия за развитие на област Русе за периода 2005-2015 г
План за развитие на Община Русе 2005-2013 (актуализиран);
Общ градоустройствен план на гр. Русе, изменение от 2007 г
Интегриран градоустройствен план за развитие на община Гюргево, 2010
(Planul integrat de dezvoltare urbana al Municipiului Giurgiu, 2010);
Общ устройствен план за развитие на община Гюргево, актуализиран
2011 г. (Plan urbanistic general Municipiul Giurgiu, actualizare, 2011);
Местен План 21 – Местен план за устойчиво развитие на община Гюргево.

Проучването показва, че в почти всички сектори на двата града,
формиращи еврорегиона, съществуват редица идентични или много близки
и съпоставими цели и приоритети.
По-долу са посочени общите/тясно свързаните цели и приоритети,
съществени за ЕРГО Мастерплана.
В стопанския сектор както Гюргево, така и Русе са определили цел за
конкурентноспособно икономическо развитие чрез използване на развити
технологии, базирани на знанието. Подпомагането на фирмите за
постигане на тази цел се свързва със засилване капацитета на
съществуващите звена и изграждане на консултантски, информационни и
бизнес центрове и инкубатори; изграждане на индустриални зони и паркове
в т.ч. високо-технологични; организиране на регионални изложения и
панаири; създаване на регионални (защо не и трансгранични) клъстери;
изграждане на търговско-транспортни логистични центрове, осигуряващи
съвременни стандарти на борсова търговия и спедиция на стоки.
Транспортната сфера също се характеризира с многобройни общи цели и
приоритети. Основните са формирането на интермодална транспортна
система и съществено нарастване на обема на превозваните и обработвани
товари. Не по-маловажно е привеждането на техническите и
експлоатационни параметри на главните пътни и железопътни артерии в
двете части на региона в съответствие с нормите на Европейския съюз и
функцията им на носител на общоевропейски транспортен коридор № 9,
което означава нови трасета и съоръжения. Развиването на дейности от
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взаимен интерес във връзка с услугите, предоставяни на трафика на този
кръстопът, е потенциален източник на работни места и големи приходи.
Туризмът е сферата, в която Русе и Гюргево са си определили сходни
цели: устойчиво използване на богатите природни ресурси и културното
наследство; развиване на разнообразни форми на туризъм – от круизния до
еко-туризма и конгресните събития. Оценени са и евентуалните ползи от
интегриран маркетинг в областта на туризма.
В социалната област централен въпрос и от двете страни на Дунава е
развитието на човешките ресурси. Създаване на благоденствие и по-добро
качество на живот, преодоляване на изоставането в образователното ниво,
използването на квалификационни програми (защо не двуезични) за
повишена мобилност на трудовия пазар са част от целите.
Осъществяването на европейската политика за учене цял живот и
адаптиране на професионалното обучение към сегашните и бъдещите
нужди на местната икономика са неща от взаимен интерес. Съществуват
общи интереси и в културната сфера, както и в значителното подобряване
на възможностите за спорт и отдих.
По отношение на земеползването, застрояването на територията и
свързания с това пазар на недвижими имоти, съществува общ интерес
към цялостното обновяване на квартали с износен сграден фонд,
преструктурирането на жилищните комплекси, осигуряването на устроени
терени за малки и средни предприятия, оползотворяването на териториите
на старите производствени зони, предлагане на терени за висококатегорийно жилищно строителство, санирането и повишаването на
енергийната ефективност на сградите, строени преди 1990 год.
Опазването на околната среда е сферата, в която и двата града найнапред осъзнаха общите си интереси. Идентичните приоритети включват
окончателно ликвидиране на замърсяването на въздуха, ефективната
защита от транспортния шум, разширяване на обхвата на формите на
рециклиране на отпадъците. Опазването на биологичното разнообразие е
област, в която се реализира съвместният проект „Трансграничен
екологичен коридор Русе-Гюргево”, изпълняван на териториите на
природните паркове „Русенски Лом” и „Комана”. Друг общ приоритет е и
увеличаването на обществените зелени площи и подобряването на тяхното
поддържане.
Изграждането на системи на техническата инфраструктура също има
общи цели. Една от тях е довършването на пречистването на отпадните
води от индустриалните предприятия и преустановяване на изпускането им
в непречистен вид в Дунава. Общото развитие на системите на
газоснабдяване с цел обхващане на целия индустриален сектор и
максимална част от жилищата е друга обща цел. По-широкото използване
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на възобновяеми енергийни източници е един от приоритетите в
енергийния сектор.
Оценката на очаквания резултат от реализирането на съвкупността от
общите цели и приоритети на бъдещото развитие на двата града дава
основание да бъде формулирана следната визия за Еврорегиона РусеГюргево:




Водещ еврорегион по долното течение на река Дунав с икономика,
развиваща се на основата на знанието;
Важен (интермодален) център за активен обмен на стоки, хора и
културни ценности;
Дом на благоденстващи и щастливи хора.
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2.3 Географски параметри и природни ресурси
Анализът на географските характеристики и природните ресурси на този
еврорегион води до следните основни изводи:







Местоположението на региона е изключително благоприятно.
Ландшафтът е предимно равнинен; средната надморска височина в
българската част на еврорегиона е с около 20 м по-голяма (около 46 за
Русе и около 26 м за Гюргево).
Климатът е континентален.
Хидрографията се формира от р. Дунав и р. Русенски Лом за района на
Русе, а типични за Гюргево са формиралите се във времето канали и
езера.
Почвите са подходящи за отглеждане на земеделски култури.
Биоразнообразието се характеризира с множество видове, които се
намират под закрилата на международни конвенции, приложени както в
българското, така и в румънското законодателство. Болшинството
екосистеми се намират по протежение на р. Дунав.
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2.4 Икономическа инфраструктура
По отношение на мястото на общини Русе и Гюргево в националните и
регионалните икономики на България и Румъния ясно се вижда, че те имат
силно подчертани стопански връзки със съседните региони. Това е
резултат от благоприятното им транспортно-географско положение (тук са
най-големите пристанища в долното течение на р. Дунав, те са пресечна
точка на два транспортни еврокоридора).
В икономическата структура и на двете общини е характерен високият брой
на стопанските единици (фирми). За община Русе е той е три пъти по-висок
от този за община Гюргево.
Обща черта и за двете гранични общини е, че в структурата на
стопанските единици преобладава броят на “микро” и “малките” фирми.
Относителният им дял е 97.5% от общия брой и в двете общини.
Разликите се виждат при сравнение на цифрите: на 1000 д. от заетите лица
в община Русе се падат по 126,4 малки фирми, а за община Гюргево - по
202,3.
Към 2008 г. в община Русе е произведена продукция в размер на 1520 млн.
евро, а в община Гюргево – 430 млн. евро. Като база за сравнение се взема
стойността на продукцията на 1 заето лице. За община Русе тя е 23388
евро, а за Гюргево – 24318 евро. Съществуват някои различия в секторната
структура на произведената продукция – основно във вторичния (62,1% за
община Русе и 38,5% за община Гюргево) и третичния (35,5% за община Русе
и 59,7%- община Гюргево) сектори.
Броят на заетите лица р.нараства единствено в община Русе. За
последните 4 години има увеличение с 3408 души, докато за община
Гюргево не се наблюдава такъв процес. По отношение на секторната
структура на заетостта няма много съществени различия (изключение е
първичния сектор – 0,2% от заетите в община Русе и 3,1% - община Гюргево).
По-добра е заетостта в третичния сектор на община Русе (56,6%) в
сравнение с община Гюргево (47,6%).
Развитието на основните стопански отрасли е следното:
2.4.1 Промишленост
Тя играе водеща роля при определянето на стопанския профил на
трансграничния регион. Разликата между двете общини е в това, че в
община Русе промишлеността е по-добре развита. Тук тя осигурява около
52,5% от приходите и дава заетост на 12,5% от заетите лица. В община
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Гюргево тези цифри са съответно 34.9% и 31.2%. И в двете общини водещи
отрасли са химическата промишленост, машиностроенето, текстилната
промишленост и производството на облекло. И в двете общини
съществуват свободни зони и индустриални паркове.
2.4.2. Селско стопанство
Съществуват много сходства в развитието и на двете общини. Проблемите
в сектора са в голямата разпокъсаност на земеделските земи (по отношение
на собствеността), намаляващия размер на поливните площи, увеличаване
на дела на монокултурите.
2.4.3. Транспорт
Транспортните функции и на двете общини са свързани с развитието на
речния, железопътния и автомобилния транспорт. Той дава 10% от
приходите и осигурява 8,8% от заетостта в община Русе и 10,1% от оборота и
13,4% от заетостта в община Гюргево.
2.4.4. Туризъм
Съществува известен брой паметници и обекти на културното и природното
наследство, които представляват привлекателен ресурс за развиването на
туристическа дейност.
Община Русе притежава повече туристически ресурси и тук туристическата
инфраструктура е по-добре развита. Броят на леглата в средствата за
подслон и средствата за настаняване в Русе е 1709, а на тези в гр. Гюргево –
664. Това определя броя на туристите, използвали тази база. В община
Русе той е двойно по-голям от този в община Гюргево. Транзитните
туристи, преминаващи през Гюргево, са няколко пъти по-многобройни от
тези, които посещават града. Препоръките за развитието на туризма в
региона са за провеждане на интегрирана политика по развитие на
туристическите ресурси, както и по реализация на проекти с трансграничен
характер.
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2.5 Техническа инфраструктура
2.5.1 Транспортна мрежа и комуникационна инфраструктура
Анализът на транспортно-комуникационната инфраструктура се базира на
вътрешните проблеми на територията, както общи, така и различни за
двете общини, при отчитане на перспективата за бъдещото развитие на
Еврорегион Русе-Гюргево като голям транспортен център в системата на
Европейската транспортна мрежа с акцент върху комбинираните превози
(вода-суша-вода), обусловено от разположението му на два Европейски
транспортно-инфраструктурни коридора:



Коридор № 7 по река Дунав;
Коридор № 9, свързващ Прибалтийските страни и Русия със Средиземно
море.

Пресичането на тези два коридора обуславя и развитието на съответна
транспортна инфраструктура.
2.5.1.1 Транспортни връзки в еврорегиона
Основните връзки са път Е-85, успоредно на републикански път І-5
(преминаващ през територията на Община Русе) и национален път DN5
(преминаващ през територията на Община Гюргево). Те са част от
паневропейски коридор № 9. Ключов структурен елемент на пътната и
железопътна мрежа от съществено значение е Дунав мост, който
осъществява връзка север – юг (Румъния – България).
И двата устройствени плана – на Русе и на Гюргево - предвиждат
изграждане на обходни трасета за извеждане на транзита от градовете.
Транспортни връзки на територията на община Русе
Територията на град Русе и прилежащата му зона на влияние се пресичат от
следните пътища от републиканската пътна мрежа и общински пътища:
І 5 / Е-85, І–2 / Е-70, ІІ–21, ІІ–23, ІІ–52, ІІІ–202, ІІІ–501, ІІІ–2001, общинския път
между Русе и Николово.
Транспортни връзки на територията на община Гюргево
Община Гюргево има достъп до следните национални пътища: DN5/Е-85,
DN5/E70, DN5C, DN5B.
През Гюргево минават следните регионални пътища: DJ 503, DJ 504 до
Александрия.
Отсечката между Гюргево и Букурещ има статут на магистрала.
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2.5.1.2 Състояние на първостепенната улична мрежа
Първостепенната улична мрежа в Русе се състои от трасета с
функционална класификация – ІІ, ІІІ-А, ІІІ –Б и ІV клас. Тя е предимно от
линеарен тип. Има известни проблеми, свързани с централната градска
зона. Уличната мрежа в тази част на града исторически се е оформила като
система от радиален тип, като някои от улиците и елементите – част от
първостепенната улична мрежа – нямат необходимите технически
параметри.
Липсват удобни транспортни връзки между южните територии и градския
център. Липсват и “напречни” връзки между линеарно разположените
улици във всички части на града.
Уличната мрежа в Гюргево се е оформила като радиален тип с колекторни
улици. Класификацията на мрежата е в съответствие с действащите
нормативни документи за страната. През града минават всички национални
пътища.
2.5.1.3 Обществен транспорт
Масовият обществен транспорт в Русе използва първостепенната улична
мрежа и част от второстепенната улична мрежа – предимно в централната
градска част. Общественият транспорт се осигурява от тролейбуси,
автобуси и микробуси по определен маршрут. Жилищните райони
получават сравнително добри услуги от обществения транспорт, с
изключение на част от югоизточните територии.
Работата по проект „Разработване на пакет документи, насочени към
модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе”, дава
конкретизирани решения за модернизация и развитие на устойчив градски
транспорт в гр. Русе за периода до 2031 година.
Системата на обществения пътнически транспорт в Гюргево ангажира както
първостепенната, така и второстепенната улична мрежа. Съществуват три
фиксирани маршрута на обществения транспорт.
Съгласно устройствения план на Гюргево се предвижда доразвиване и
оптимизиране на линиите на обществения транспорт за ефективно
обслужване на градската територия.
2.5.1.4 Железопътна инфраструктура
Железопътната инфраструктура на Русе е важен елемент от извънградската
транспортна система. На практика трасетата и ареалът разделят града на
две части. При обсъждане на каквито и да е въпроси на транспортнокомуникационни проблеми на града винаги следва да се имат пред вид
ограниченията, породени от съществуващия железопътен транспорт.
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През град Русе минават две главни железопътни линии, а именно РусеГорна Оряховица-Подкова (част от паневропейски коридор № 9) и РусеВарна. Линиите са единични и електрифицирани. Линията до Букурещ
започва от гара Русе-разпределителна; тя е двойна до Дунав мост.
Железопътната инфраструктура на Русе включва Централна ж.п. гара (за
пътници), две разпределителни гари, три товарни гари и една техническа
гара.
Основни настоящи и потенциални проблеми:



Привеждане на параметрите на жп линия Русе – Горна Оряховица в
съответствие със стандартите на европейските транспортни коридори
ще постави като минимум изискването за удвояването й.
Реконструкцията на жп линията Русе–Варна би дала възможности за
развитие на комбинираните транзити от Дунав през Русе, с железница
до Варна и оттам по Черно море до целевите страни.

В Община Гюргево железопътни трасета също пресичат градската
територия. Съществуват четири гари за пътници и товари. Централната
ж.п. гара е една от първите гари в страната. Тя е основната гара за
пътници, пътуващи до Букурещ и Виделе. Северната гара е комбинирана за
пътници и товари. Тук се осъществява контролът на транзитните влакове
през Дунав мост. Фериботната гара в момента не работи. Южната гара е
изградена едновременно с южния индустриален парк и осигурява
транспорта на стоки към производствени предприятия в източната и
западната част на общината.
Линиите се пресичат на няколко места, което създава проблеми. Трябва да
се спомене, че жп транспортът Букурещ – Гюргево в момента не е
привлекателен, тъй като времето на пътуване е повече от два пъти подълго, отколкото с микробус. Железопътният транспорт постоянно
намалява, като отстъпва място на пасажерски микробуси и автобуси както и
шосеен товарен транспорт.
Устройственият план предвижда закриване на някои ж.п. линии, основно
тези, които обслужват производствените зони и ж.п. обхода от запад на
града.
2.5.1.5 Воден транспорт, пристанищна инфраструктура
И двете общини – Русе и Гюргево – имат много добър потенциал за развитие
на значителна част от икономиката си, свързан с факта, че се намират на
брега на река Дунав.
Бреговата линия на Русе е 25 км, от км 505 до км 480. Съществуват две
основни пристанища, две главни транспортни фирми – БРП („Параходство
Българско речно плаване” АД – Русе) и Rubiships, както и няколко малки
частни фирми.
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От своя страна, Община Гюргево е с брегова линия от 16 км и успешно
развиващо се пристанище, оборудвано със съответната техника; работят
също така една частна фирма по речно корабоплаване, една спедиторска
фирма, кораборемонтна фирма и др.
Дунавската стратегия ще спомогне за развитието на инфраструктуратa,
както и на други проекти, които ще бъдат изготвени и реализирани, като по
този начин потенциалът на река Дунав ще бъде използван по много поефективен начин във всички сектори: навигация, търговия, туризъм,
опазване на околната среда. Общините ще имат възможност да подобрят
крайбрежната инфраструктура и да се обърнат към реката.
Задължително е Община Русе да изгради пътнически терминал и
административна сграда, а за двете общини би било добре да насърчават
изграждането на яхтени пристанища, рибарски селища със свои собствени
пристанища и др.
Община Русе има много добра перспектива да развие крайбрежната част на
града чрез изграждане на увеселителни съоръжения, детски площадки и
т.н., с цел подобряване на възможностите за отдих и туризъм както за
жителите на общината, така и за гостите на града.
За да бъде възможно нормалното функциониране на пристанища Русе и
Гюргево, до 2020 г. България и Румъния ще реализират проекти за
подобряване на навигацията в частта от р. Дунав от км 530 до км 520 –
Батин, и от км 576 до км 560 – Белене, с което ще се осигури нормална
дълбочина и подход към пристанищата през цялата година.
Речни пристанища по бреговата линия на Русе
От км 505 до км 480 на р. Дунав по бреговата линия в Община Русе има
регистрирани общо 12 пристанища и терминали; те са групирани в 3 типа:
I.
II.

III.

Пристанищни терминали – част от националната обществена
транспортна мрежа: Русе-изток, Русе-запад, Русе-център;
Регионални обществени транспортни пристанища: Пристис, Дунавски
драгажен флот – Русе, Дубъл Ве Ко, Безмитна зона - Русе, Порт
Булмаркет Русе, “Ривър сервиз”, нефтоналивен терминал „Арбис”;
Специални пристанища: Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на р. Дунав”, Русенска корабостроителница, “Ривер
сервиз”.

В момента по Оперативна програма „Транспорт” са разработени няколко
проекта. Тяхната реализация в близко бъдеще ще доведе до по-добрата
навигация по реката, по-добра речно-информационна инфраструктура,
намаляване нивото на замърсяване на реката и др.
Пристанищен комплекс Гюргево се намира на левия бряг на р. Дунав
между км 489 и км 497. В него се намират:
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Секция “Рамадан”;
Заводски лиман, с подстъп към него от канала;
Пристанище за петролни продукти в с. Чорою, което в момента не се
използва;
Лиман „Верига”, в който се намира кораборемонтният завод.

От всички румънски пристанища това в гр. Гюргево е с най-голям трафик.
За да се използват всички негови предимства, е необходимо:
a. Да се отдели пътническият и товарният транспорт от пасажерския поток,
транспортиран в речни съдове цел забавление;
b. Да бъде развит пътническият транспорт в рамките на съществуващото
пристанище, което ще остане пътническо пристанище;
c. Да се развие търговски речен транспорт;
d. Да бъде изграден увеселително пристанище, включващо каналите.
2.5.1.6 Инфраструктура за въздушен транспорт
Летището на гр. Русе с изграден летищен комплекс се намира извън
границите на еврорегиона, но е съвсем близо до града. То е планирано и
използвано както за вътрешни, така и за международни полети. В момента
летището не функционира. В ход е процедура за отдаване на концесия.
На румънска територия в близост до гр. Гюргево няма инфраструктура за
въздушен транспорт.
2.5.1.7 Проекти и проектни концепции
Следните проекти и проектни концепции в сферата на транспортната
инфраструктура ще окажат значително влияние върху развитието на
еврорегиона:


Изграждането на втори мост на р. Дунав до гр. Русе или разширяването
на съществуващия с построяването на магистрала Румъния–България
(Русе–Свиленград до Турция) и високоскоростна железопътна линия;



Проектите, получили финансиране от Европейската комисия в рамките
на мрежата TNT, са следните:
o „Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в
Северен централен район на планиране в България – Русе”;
o Рехабилитация на железопътна линия Русе–Варна до проектни
параметри, които биха позволили отстраняването на “тесните”
места във вътрешните линии в югоизточния район на
Европейския съюз, както и във връзките със съседни страни
членки на ЕС чрез ж.п. линията, свързваща най-голямото морско
пристанище на България – Варна и най-голямото речно
пристанище – Русе;
o Работи се по няколко проекта, свързани с навигацията по реката;
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o Изграждане на навигационно съоръжение в район Силистра–
Калараш за подобряване на речната навигация и повишаване
нивото на реката (макар и извън границите на Еврорегиона, това
ще има положително влияние върху речния път).

44
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

2.6 Друга техническа инфраструктура
2.6.1 Газоснабдяване
Развитието на мрежата за газоснабдяване в Еврорегиона е от особена
важност за икономическия му ръст, както и за намаляване замърсяването
на околната среда. И двете общини имат изградени газопроводни мрежи в
индустриални и обществени сгради, а също и в жилищни райони.
Построяването на газопровод Русе–Гюргево е от национално значение. То
ще е значим фактор и за структурата на еврорегиона. Междусистемната
връзка Русе– Гюргево ще свърже системите за газоснабдяване на Румъния и
България, като по този начин се увеличи гарантираността на доставките на
газ към всяка от страните чрез диверсификация на източници и трасета.
Това ще осигури и връзка на българската газопреносна мрежа с общия
пазар на газ в ЕС. Ще възникнат възможности за създаване на регионални
механизми за съвместни действия при кризи в газоснабдяването, тъй като
Румъния има свое собствено производство на природен газ и няколко
газови находища.
2.6.2. Топлоснабдяване
На територията на Еврорегиона функционира развита топлоснабдителна
мрежа с три източника: ТЕЦ Русе – изток, ТЕЦ Русе – запад и ТЕЦ Гюргево.
Топлофикационната мрежа включва линии за пароподаване и топла вода,
както и тръбопроводна разпределителна мрежа.
Необходимо е обновяване на съществуващото оборудване. Това би довело
до намаляване на оперативните разходи и увеличаване на
производителността, както и до намаляване на загубите на топлинна
енергия при пренос.
Броят на потребителите, отказващи се от централно отопление расте,
особено след началото на газификацията.
2.6.3. Електроснабдяване
Като цяло, състоянието на системата за електроснабдяване в Еврорегион
Русе–Гюргево се оценява като добро. Източниците на електричество са:




ТЕЦ Русе
ТЕЦ Гюргево
Подстанция „Образцов чифлик”
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На територията на гр. Русе има 6 подстанции, а в Гюргево – 4.
В общи линии, съществуващите мрежи със средно и ниско напрежение на
територията на еврорегиона се оценяват като адекватни за настоящото
състояние на промишлеността и нуждите на битовите консуматори.
Съществуващата мрежа със средно и ниско напрежение в Гюргево се
оценява като недостатъчно модернизирана, което е причина за чести
аварии.
2.6.4. В и К
Питейната вода за гр. Русе е единствено от подпочвени източници.
Съществуват два основни и няколко местни водоизточника. Функционират
три главни помпени станции и няколко главни водопровода. Общият обем
на резервоарите напълно задоволява нуждите на града.
Канализационната мрежа на Русе е от смесен тип с няколко малки
изключения. 90% от населението живее в домове с централна канализация.
Основата на съществуващата мрежа са 23 колектора. Колектор
„Крайбрежен” е основен събирател на отпадните води от град Русе; той ги
отвежда до пречиствателна станция за отпадни води.
Някои индустриални фирми имат собствени водоизточници и отвеждаща
канализация към р. Дунав и р. Русенски Лом.
Кварталите Средна кула и Долапите и с. Басарбово нямат канализационни
системи.
Изводи:






Качеството на питейната вода е добро, съгласно приложимите норми и
стандарти;
Нивото на покритие на водоснабдяването е 100%;
Обновяването на основния водопровод, доставящ вода за града, ще
гарантира водоподаване към всички градски резервоари във всички
райони;
Водопреносната мрежа на града трябва поетапно да се подмени;
В кварталите, където има водоснабдяване, но не е изградена
канализационна система, такава трябва да бъде направена.

Водоснабдяването на Гюргево е единствено от подпочвени води. Градът
има два типа кладенци: плитки и дълбоки. Някои от големите фирми имат
свои водоизточници за производствени нужди. Помпите са инсталирани
директно в кладенците; не съществуват класически помпени станции.
Водата директно се отвежда чрез главни водопроводи до два типа
резервоари: в южната и северната част на града. Помпените станции
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насочват вода направо към водоснабдителната мрежа. Разпределителната
мрежа е пръстеновидна. Изградена е предимно от стоманени тръби.
Канализационната система на Гюргево е от разделен тип – местна и
отводнителна мрежа. Битовата канализационна мрежа заема около 65% от
територията на града и обслужва около 80% от консуматорите на питейна
вода.
Канализационната мрежа за домакинствата е разделена на 2 зони,
отвеждащи водите до съответните помпени станции. В момента се обновява
общинската станция за преработване на отпадни води. Някои индустриални
фирми като корабостроителницата и топлоелектроцентралата имат свои
зауствания, отвеждащи отпадните води в река Дунав.
Изводи:






2.6.5

Качеството на питейната вода е добро;
Препоръчително е постепенно да се премине само към дълбоки
кладенци, поради опасността от замърсяване;
Ако се постигне баланс между доставяното количество вода и
консумацията в северната и източната част на града, това значително
ще оптимизира работата на водоснабдителната система.
Основният проблем на канализационната система са малката
денивелация и ниската скорост.
В някои участъци свързването между битовата канализация и дренажноотводнителната система е неправилно.

Телекомуникации
На територията на Еврорегион Русе–Гюргево има изградени електронни
съобщителни мрежи, поддържащи интегрирани глобални комуникационни
решения, базирани на последните технологии за оптична, IP и сателитна
свързаност. Мрежите за електронна комуникация са с пръстеновидна
структура, осигуряваща стабилен капацитет с допълнителни резерви за
България, Румъния и извън тяхната територия.
Шест трансгранични оптически кабела свързват българските
телекомуникационни оператори с румънските оператори. Връзката със
съседните страни е чрез националните мрежи на операторите.
Изградена е българската част на проект „Балкански оптичен пръстен”
(BFOR) с цел предоставянето на услуги на международния транзитен пазар
между Европа и Азия. Компаниите предлагат услуги на телеком оператори и
пълен набор от услуги за корпоративни клиенти. Електронни
комуникационни услуги са осигурени за 100% от населението.
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Изградени са опорни канални мрежи, позволяващи разширение на мрежите
и изграждане на трасета на нови доставчици .
Създадена е електронна комуникационна инфраструктура за мониторинг на
енергийната система и железопътната инфраструктура. Изградена е
оптическа връзка между ДП „Национална компания железопътна
инфраструктура” и румънските железници.
Изградена е опорна мрежа на държавната администрация и Министерство на
вътрешните работи.
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2.7 Социална инфраструктура
2.7.1. Човешки ресурси
Трансграничният регион Русе-Гюргево е добре населен. Тук живеят общо
235527 души. 167585 от тях живеят в община Русе, а 67942 – в община
Гюргево (2009). Географската гъстота е с различия в двете части на
региона - в община Гюргево тя е 1398,0 души/ км2 спрямо 1153,5 души/ км2
за община Русе. Причината е по-голямата територия на община Русе.
Основният извод от демографските проучвания за броя на населението е,
че за трансграничния регион е характерна тенденция на слабо изразено, но
трайно обезлюдяване. Ръстът на населението (за 2004–2009/2011) няма
съществени разлики между българската и румънската част на
траснграничния регион. Броят на населението за периода 2004-2009 г.
бележи намаление с 1,5%. Намалението за община Русе е 0.9% (1.0% за
град Русе), а за община Гюргево – 3.0%. Посочената отрицателна динамика в
броя на населението е характерна и за демографското развитие на двете
страни – Република Румъния и Република България. Тя е резултат от
неблагоприятното естествено и механично движение на населението.
Демографската статистика показва, че раждаемостта в община Русе през
последните 5 години е в рамките на 1400-1550 деца годишно, или среден
коефициент 8,9 ‰. Смъртността е със средногодишен коефициент за
разглеждания период от 13,0 ‰ (община Русе) и 12,3‰ (гр. Русе).
Естественият прираст е отрицателен: - 4.7‰. За община Гюргево (2007 г.)
раждаемостта е 8,9‰, а смъртността -10,4‰, което формира отрицателен
естествен прираст – 1,5‰. И за двете общини изселванията преобладават
над заселванията, което също формира отрицателен механичен прираст.
Що се отнася до демографските структури, числовите стойности на
отделните показатели нямат съществени различия. Структурата по полове
показва превес на жените и в двете общини. Към 2009 г. жените в община
Русе са 51,9% от цялото население, а в община Гюргево – 52,2%.
Основните констатации на базата на сравнителните анализи във
възрастовата структура на населението (по 5 годишни възрастови групи)
са, че в ниските и средните възрастови групи от населението (0-4 – до 25-30
години) няма съществени различия между община Русе (вкл. гр. Русе) и
община Гюргево. В същото време възрастовите групи, които формират
икономически активното население, са по-благоприятни за гр. Русе, а
делът на населението във високите възрастови групи от населението е понисък в община Гюргево. Това е симптом за по-ясно изразеното застаряване
на населението в българската част на трансграничния регион Русе-Гюргево.
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Изводите от етническата структура на региона показват, че в двете
гранични общини на трансграничния регион преобладава основният етнос,
характерен за България (българския) и за Румъния (румънския).
Различията са по отношение на ромската и турската етническа група в
общините. Ромската общност е по-голяма в община Гюргево, докато в
община Русе е по-висок броят на турците.
Анализите на работната сила сочат, че 57,2% от населението на община
Русе са икономически активни, спрямо 55,8% за град Русе. Броят на
заетите лица в община Русе е 72701 д. (2011 г.), а на тези в община Гюргево
– 17682 д. (2008 г.).
Развитието на социалната инфраструктура е резултат от функциите на
градовете Русе и Гюргево. Те са с надобщински характер, което е
причината в тях да функционират обекти с регионални обслужващи
функции – областна и окръжна болници, регионален и окръжен исторически
музеи и библиотеки, специализирани училища и т.н.

2.7.2 Здравеопазване
Инфраструктурата на публичното здравеопазване включва обекти за
болнична и доболнична помощ. Единствената окръжна болница в Гюргево е
с капацитет от 514 легла, докато 11-те болнични заведения в Русе имат общ
капацитет от 1167 легла. Седем от всичките тези болници са
специализирани. На 1000 души от населението на община Русе се падат по
6,7 болнични легла, а на Гюргево – 7,6.

2.7.3. Образование
Образователната инфраструктура е по-добре развита в Русе, тъй като тук са
представени всички образователни нива, включително и университет. В
Гюргево няма университет. Капацитетът на образователната
инфраструктура съответства на броя на учениците и студентите (Русе).
2.7.4. Социални дейности и социално подпомагане
Социалните услуги и дейностите по социалното подпомагане и в двете
общини на еврорегиона са насочени към групи и лица, които са в
неравностойно положение с различни видове увреждания, деца и жени в
риск и др. Съществуват различни типове социални заведения, в които са
настанени различни категории лица в неравностойно положение, с
увреждания или в риск. Такива заведения са домовете за възрастни хора,
за възрастни хора с увреждания, за деца, лишени от родителска грижа и
т.н. През последните години моделът на социалните услуги и социалното
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подпомагане се променя чрез деинститутализация и преминаване към
предоставяне на социални услуги в общността. Това води към по-добри
възможности за интегриране на ползвателите на тези услуги в обичайната
им среда в техните общности. Това е причината за създаването на нов вид
социални заведения в еврорегиона: дневни центрове за деца и младежи с
физически и умствени увреждания, дневни центрове за възрастни хора,
защитени домове и т.н.
2.7.5. Култура и културни институции
Еврорегион Русе-Гюргево има развити културни функции. И двата града в
продължение на много десетилетия са били културни средища по долното
течение на р. Дунав.
В това отношение те са се възползвали от проникването на културното
влияние на държавите по Горен и Среден Дунав и преди всичко влиянието
на Австро-Унгария, Словакия и т.н. В момента в Еврорегион Русе-Гюргево
съществуват разнообразни културни дейности: театри, музика, библиотеки,
музеи и т.н.
И двата града имат изгладена културна инфраструктура, която дава
възможност за осъществяването на такива културни функции.
Дейността в областта на театъра и операта се осъществява от драматичен
театър “Сава Огнянов” в Русе, Държавна опера - Русе, Държавен куклен
театър – Русе и драматичен театър “Тудур Вяну” в Гюргево.
Музейната дейност се осъществява от няколко музея в Русе:




Регионалния исторически музей
Националния музей на транспорта и комуникациите;
Няколко къщи-музеи.



В гр. Гюргево музейната мрежа включва музея “Теохар Антонеску”
(“Teohari Antonescu”) с археологически, етнографски, нумизматичен
отдел и секции за произведения на изкуството;





Военно-исторически музей;
Училищен музей в у-ще “Михай Еминеску” (Muzeul şcolar “Mihai
Eminescu”), с краеведчески профил.

Библиотечната дейност се осъществява от Регионална библиотека “Любен
Каравелов” и още няколко малки библиотеки.
В гр. Гюргево е
държавната библиотека “И.А. Бесарбеску” (“I.A. Bassarabescu “) , както и
22 по-малки библиотеки с обществен характер, от които 22 са училищни.
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2.7.6. Спорт
В Русе са регистрирани 90 спортни клуба, а в Гюргево функционира
общински спортен клуб.
Основен елемент на спортната инфраструктура са стадионите и спортните
зали.
Общият капацитет на двата стадиона в Гюргево е 46000 места. Има 4
спортни зали. Единият стадион е в лошо състояние.
Стадионите в Русе са с по-малък капацитет, което препятства изпълнението
на действащите нормативи за осигуреност с места.
Спортните обекти са морално остарели (стадионът на корабостроителницата
в Гюргево); същото е валидно и за Русе.
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2.8 Недвижими имоти
Анализът третира трите основни сектора на строително усвояване на
територията за нуждите на: обитаването, производството и обслужването.
Основни констатации и заключения
Териториите с преобладаващо жилищно предназначение в Русе са
исторически стабилни, с компактна структура и по правило са хомогенни.
Значителна част от териториите за обитаване e заета от жилищни
комплекси. В други части са застроени с малко-етажни жилищни сгради, а
в трета е налице комбинация от нискоетажно и блоково строителство.
Положението в Гюргево е сходно.
На пазара на недвижими имоти преобладават оферти за завършени
апартаменти.
Общите устройствени планове на Русе и Гюргево предвиждат жилищно
строителство с висок стандарт на обитаване на подходящи терени .
Важен проблем с директно въздействие върху пазара на недвижими имоти
и качествата на околната среда е санирането на жилищните блокове, с
оглед повишаване на енергийната им ефективност и комфорта на
обитаване.
Действащото административно зониране на територията на град Русе за
определяне на данъка върху недвижимите имоти съответства на
групирането на районите по привлекателност за обитаване и не би следвало
да се променя в близко бъдеще.
Промишлените и складовите дейности са локализирани основно в
обособени зони. В последните две десетилетия в производствените райони
протичат процеси на промени в производствения им профил и в мащаба на
стопанските единици, със сериозни последствия от устройствен характер.
Пазарът на недвижими имоти за нуждите на производствените и сродни
дейности не бе балансиран до началото на кризата . Предлагането не
удовлетворяваше търсенето въпреки наличието на значими теренни
резерви в производствените зони и райони.
Значителни нови терени с такова предназначение, както и смесени зони, са
предвидени с Общите устройствени планове. Инвестиционният интерес е
ориентиран основно към нови територии. Превръщането на резервите в
съществуващите зони в реално предлагани на пазара терени с достатъчно
голяма площ изисква, обаче, организиране на преструктурирането на
частите от съществуващите зони чрез публично-частни предприемачески
структури за индустриална промоция.
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Целенасочените действия на общината биха създали устройствени условия
за реализиране на предвижданията на Общинския план за развитие по
отношение на изграждането на Западен индустриален парк, на логистичен
център и интермодален транспортен терминал, както и за създаване на
стокова борса.
Съществуващите обекти на общественото обслужване са разпръснати из
цялата градска територия, както и в няколко пункта на концентрация:
комплексен Главен градски център и ядра с локално значение и
сравнително ограничен набор обслужващи дейности в жилищните
комплекси.
На функционалното натоварване на централните градски части започват да
противодействат локализираните през последните години извън тях големи
търговски обекти. Липсват обекти за търговски изложения (панаир),
увеселителен парк, колодрум.
Пазарът на недвижими имоти за обслужване, който в момента е много свит,
се формира основно от офиси и търговски обекти, вкл. заведения за
хранене и развлечение.
За задоволяване на перспективните нужди от терени за обслужващи обекти
е целесъобразно да се формират вторични центрове в периферните
комплекси, да се използват терени по входно-изходните магистрали, както
и да се предвидят в приградските територии съсредоточия за
крупномодулни търговски обекти, както и за панаири, изложения и големи
спортни обекти.
Общината разполага с ограничен собствен поземлен ресурс, поради
което възможностите й за водене на активна устройствена политика са
много ограничени. Тази слабост може да се компенсира, като се действа
за преотстъпване от държавата на специални терени, загубили
предназначението си, както и като широко се прилагат различни форми на
публично-частно партньорство със задължителното участие на
собствениците на земя.
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2.9 Културно-историческо наследство
Проучването обхваща културното и историческо наследство на двата града
в следните аспекти:




наличие, културно-исторически характеристики, териториално
разположение, степен на концентрация;
юридическа защита, състояние на опазването;
наследството като фактор на устройственото, социалното и
икономическо развитие на двата града и ерорегиона като цяло; реализация
на потенциалите.
В съответствие с изискванията на Техническото задание и
предназначението на проекта е поставен акцент върху материалното
наследство – недвижимо и движимо, но е отчетен и потенциалът на
нематериалното наследство като ресурс за развитие на културнопознавателен туризъм и фактор за определяне на качеството на живот.
За нуждите на проучването са ползвани официални документи на двете
страни – регистри, програмни и планови документи, както и научни
публикации, данни от документи и информационни сайтове на
заинтересовани страни, вкл. туристически промоционални продукти.
Предвид обхвата на проучването и боравенето с различаваща се национална
нормативна база, документи, глосар и пр., в изложението са ползвани
общопонятни термини, например „паметник” вместо „ценност” (терминът,
въведен с българския Закон за културното наследство от 2009 г. за обект на
културното наследство, поставен под юридическа защита)
Недвижимото културно и историческо наследство на Русе е със
забележителни характеристики, както в количествено измерение, така и
по отношение неговото многообразие и културна значимост. Това е
резултат от историческите и геополитическите фактори, обусловили
развитието на града, както и от общественото отношение и действия,
насочени към опазването му. Съхранени и поставени под юридическа
защита са над 250 обекта, в т.ч. археологически обекти (Сексагинта
Приста), паметници на архитектурното изкуство, между които религиозни
обекти на различни вероизповедания, строени в периода 1764-1897,
обществени и жилищни сгради от периода 1866-1939, обекти с мемориално
значение, паметници на градинското и парково изкуство. Над 80 % от
описаните обекти са разположени в обособена територия със съхранена
градоустройствена структура и функционално съдържание – историческото
ядро на града, а над 140 обекта формират 13 градски ансамбъла, които
маркират територията с най-висока концентрация на архитектурностроителни паметници с висока категория и съхранена градоустройствена
структура.
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Недвижимото културно и историческо наследство на Гюргево е със
сравнително ниска степен на съхраненост. Това се дължи на разрушителни
човешки действия, както и на природни бедствия, случили се в миналото.
Според официалните регистри на Министерството на културата на
Република Румъния, в разглеждания териториален обхват под юридическа
защита са поставени общо 79 обекта, в това число археологически
паметници от Палеолита (Malul Rosu) и Средновековието (Цитаделата),
архитектурни паметници, между които изпъква Часовниковата кула (1771),
храмове , изградени в периода 1830-1885, обществени и жилищни сгради от
периода 1868-1940, индустриални обекти и технически съоръжения,
градски паркове, мемориални обекти. Между защитените обекти са и
съхранени фрагменти от историческата градска тъкан – улични ансамбли –
общо шест градски структури, между които представителната за града ул.
Garii. Преобладаващата част от културните и исторически ценности са
концентрирани в центъра на града, в границите на бившите укрепления.
В сравнителен порядък следва да се отбележи, че урбанистичните и
строителни интервенции в историческото ядро на Гюргево от периода 19601989 са нанесли значително по-големи щети, отколкото тези в центъра на
Русе.
Движимото материално наследство на двата града и региона е съхранено
и експонирано в музеите на двата града. В Русе това е Регионалният
исторически музей, чиято експозиция е структурирана в няколко тематични
секции, представящи историята и културата на града и региона. В
самостоятелни сгради са експозициите Музей на градския бит, Музейна
къща „Захари Стоянов с експозицията „Семейство Обретенови”, Музейна
зала „Тома Кърджиев”. В Русе е и Националният музей на транспорта. В
Гюргево е устроен Окръжен музей (Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”),
който включва секции по археология, история и културна история. В
Гюргево функционира и Окръжен център за опазване и насърчаване на
традиционната култура.
Културното и историческо наследство като ресурс на туризма
Еврорегион Русе –Гюргево е пресечна точка на част от т.нар. „културни
коридори” в Югоизточна Европа. Наследените материални свидетелства за
богата история предизвикват както специализиран, така и широк
познавателен интерес. Архитектурните паметници и исторически
формираните градоустройствени структури в най-голяма степен допринасят
за индивидуалния, запомнящ се облик и привлекателност на градската
среда в централните части на Русе и Гюргево. Определени културни и
исторически паметници и места имат знаково значение и по отколешна
традиция са елемент на познавателните маршрути.
Съобразно актуалните критерии и възможности за формиране на
конкурентен туристически продукт, потенциалът на наследството е
изследван и оценен в един по-широк териториален контекст. Проучен е
културният и исторически ресурс в хинтерланда на Русе и Гюргево,
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представляващ интерес за културно-познавателен туризъм. В този
разширен териториален обхват са разположени утвърдени обекти на
туристически интерес, вкл. такива, включени в Списъка на световното
природно и културно наследство на ЮНЕСКО (Скалните църкви в Иваново,
Тракийската гробница при Свещари), манастирите в Комана и Басарбово,
средновековният град и крепостта край Червен, историческото място край
Кълугърени и т.н. с отношение към общата история и вярвания на двата
народа. И от двете страни са налице обекти с по-малка популярност, но с
качества за развитие на тематични маршрути, напр. на религиозен туризъм.
Важно достойнство е разположението на част от тези паметници в
забележителна природна среда, в т.ч. - територии с природозащитен
режим (природен парк „Русенски Лом”, природен парк „Комана”). Тези
дадености обогатяват възможностите за формиране на разнообразни
туристически пакети и създават условия за синергичен ефект при
реализацията на потенциалите на културното и природното наследство.
Предвид териториалното си разположение и описаните дадености,
Еврорегион Русе - Гюргево може да бъде определен като територия с
качества на „маркер” на туристическата карта на Европа.
В обобщение може да се даде оценката, че според научно-познавателните,
възпитателните и естетико-емоционалните му достойнства, наследството в
Еврорегиона и неговия хинтерланд е с надлокална културна значимост. То
е сред основните носители на идентичността на Русе и Гюргево и може да
бъде оценено като фактор, допринасящ за икономическото и социално
развитие и повишаване качеството на живот и в двата града..
Администрациите на Русе и Гюргево разполагат с адекватни документи
(планове, програми), а също и с опит и кадри за управление в границите на
своите правомощия на процесите по опазването, социализацията и
промотирането на наследството. По отношение на Русе и необходимо да се
инициира пред компетентните държавни власти неотложно привеждане на
статута и режимите за опазване на недвижимите културни ценности в
съответствие с променената през 2009 г. законова уредба и актуалните
критерии и потребности на територията.
Въпреки това, обобщените изводи от проучването сочат, че са налице
значителни затруднения в опазването и поддържането на обектите на
наследството и тяхната среда в съответствие със съвременните критерии и
нормативни изисквания. Това най-често се дължи на недостиг на
финансови ресурси за изпълнение на специализираните дейности, но също
и на недостатъчно съобразени строителни реализации в съвременността.
Налице са проблеми с поддръжката, особено остри на обектите – частна
собственост, както и на обектите извън границите на населените места.
Въпреки отделни реализации през последните години, налице са
недостатъци в довеждащата, приемната и информационната
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инфраструктури и охраната на обектите на наследството извън населените
места.
Като цяло, популяризацията на културно-историческото наследство на
разглежданата територия може да бъде оценена като недостатъчна.
През последните години са реализирани ред проекти, насочени към
стимулиране на културния туризъм както на локално, така и на регионално
ниво, включително съвместни трансгранични проекти в Еврорегион РусеГюргево и в по-широк териториален обхват.
Въпреки това, предлаганият туристически продукт (културен туризъм)
остава беден и недостатъчно развит. Налице са нереализирани
възможности за разширяване и тематично разнообразяване на мрежата от
културни маршрути в широк периметър с център Еврорегион Русе-Гюргево,
като принос за реализацията му като конкурентна европейска туристическа
дестинация.
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2.10 Околна среда
Ключова географска характеристика на този еврорегион е
местоположението му по долното течение на река Дунав, което е огромен
потенциал за транспортно, енергийно, водно, био-ресурсно и рекреационно
развитие. Това местоположение се съчетава и с предимството, че тук се
пресичат водният път – Транспортен коридор № 7 – със сухопътния
Транспортен коридор № 9.
Опазването и възстановяването на околната среда е в центъра на системни
програмни мерки в еврорегиона през последните две десетилетия. В
резултат от тях има значително подобряване на екологичната картина в
сравнение с положението до 1990 год. въпреки проблемите, които все още
предстоят да се решават.
Замърсяването на атмосферния въздух се изразява най-вече в повишени
концентрации на фините прахови частици - относително често над
допустимите норми, основен фактор за което е битовият сектор, следван от
транспорта. Това налага по-нататъшни усилия за разширяване на обхвата
на централното топлоснабдяване и битовата газификация, както и пълна
газификация на индустриалния и енергиен сектор. Предстоят и сериозни
крачки в областта на използването на възобновяеми енергийни източници.
След предстоящото окончателното завършване на обновяването на водния
цикъл на град Русе е необходимо да се предприемат ефективни мерки за
ликвидиране на заустванията в Дунав и Русенски Лом на непречистени
промишлени води.
За района на Гюргево е проблем недостатъчната изграденост на
водоснабдителната и в още по-голяма степен на канализационната мрежа. В
процес на реализация е проект, финансиран с европейски средства ,за
реконструкция и доизграждане на ВиК системите на град Гюргево, така че
да се обхване територията на целия град.
Предстои да бъде пълноценно използван ресурсовият потенциал на
защитените зони от мрежата Натура’2000 за развитие на екотуризъм и
различни форми на алтернативен туризъм.
Що се отнася до управлението на отпадъците, в Русе вече шест години
успешно функционира регионално депо за неопасни, инертни, промишлени
и опасни отпадъци; необходимо е, обаче, да се разшири обхватът на
системата за разделно събиране и третиране на отпадъците. Освен това
трябва да се използва и техният енергиен потенциал чрез изгарянето им за
производство на електричество.
Все още е проблем системното шумово замърсяване, произтичащо преди
всичко от автомобилния транспорт. Нужно е да се разработи комплекс от
мерки на базата на стратегическа карта за шумовото замърсяване;
общественият транспорт в съчетание с шумоизолация на сградите би
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следвало да е приоритет при тези мерки. Приоритетното развитие на
обществения транспорт също ще има положителен ефект върху
замърсяването на атмосферния въздух.
Нужно е да се обърне специално внимание на съхраняването на богатия
почвен ресурс. Има проблеми с почвата в района на Гюргево, свързани с
опасна деградация: абразия, алувиални наноси, липса на растителна
покривка и т.н. Много важно е брегът на р. Дунав да се предпазва от
абразия и да се ограничи използването на плодородна селскостопанска
земя за цели, различни от земеделие.
Нужно е повече внимание към обществените паркове, той като там има
нужда от благоустрояване и реконструкция на дървесната и храстова
растителност.
Обща мярка, която трябва да се прилага за подобряване на качествата на
околната среда, е засиленият ефективен контрол върху своевременното
изпълнение на мерките и дейностите, включени в общата и специализирани
общински и фирмени програми за опазване на околната среда.
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3 Визия за развитие
3.1 Общи насоки
Основното предизвикателство пред Еврорегиона Русе-Гюргево може да се
обобщи по следния начин: намаляващо и застаряващо население в
резултат на липсата на привлекателни възможности за работа и (от помалка значимост) твърде нисък жизнен стандарт. ЕРГО Мастерпланът
трябва да покаже начин, по които да се промени тази тенденция чрез
положително развитие, водещо до благоденствие.
При анализирането на основните причини за отсъствието на изграждане на
промишлени предприятия в този район ние установяваме две основни
пречки:



наличните терени или местоположения за установяване на промишлени
предприятия или са недостатъчно достъпни, или не са с оптимално
местоположение, или са в лошо състояние.
Потенциално заинтересованите фирми не се убеждават активно и не им
се поднасят планове и структури на обектите, подходящи за техните
нужди (това трябва да е строго съобразено с изискванията и
стандартите, очертани от ЕРГО Мастерплана).

Както за гражданите, така и за предприятията друго главно препятствие
пред предпочитането на Русе или Гюргево като място за настаняване е
слабият обществен транспорт на всички нива (местно, регионално,
национално и международно).
Недостатъчната наличност на апартаменти или къщи, предлагащи
международен стандарт на обитаване, е още една причина младите хора да
се изнасят и да не се завръщат тук от чужбина. Този факт, съчетан с
пропуски в социалната инфраструктура (като отсъствието на международни
училища или липсата на доверие в качеството на здравните услуги), не е в
помощ при убеждаването и привличането на ръководителите на
многонационални бизнес концерни за установяване на нови производствени
мощности тук.
Взети в своята съвкупност, тези въпроси стават движещата сила зад
списъка със задачи и основните области, където е необходима намеса, по
време на изготвяне на ЕРГО Мастерплана.
В тази връзка, ние започнахме с дефинирането на една рамка от общи
препоръки за мерките и нормативните документи, които да поведат
Ееврорегиона Русе-Гюргево извън стагнацията към положително развитие.
Успоредно с това се опитахме да установим кои са проблемите, при които с
минимални действия могат да се постигнат видими материални резултати.
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Преди да разработим тези много конкретни предложения, ние
дефинирахме една цялостна визия за развитие като обща цел за всички
съответни стъпки, които следва да се предприемат през идващите 30-50
години. Без наличието на такава истински амбициозна дългосрочна цел
всички, участващи в изпълнението – както политици, така и граждани –
много вероятно ще се откажат рано-рано заради това, че са възпирани от
невъобразими очаквания. Една споделена дългосрочна визия улеснява
първата стъпка в правилната посока.
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3.2 Общи цели и правила
Техническото задание (ТЗ) на ЕРГО Мастерплана изисква (или поне
предполага) един период за планиране до 2027 год. Искаме да представим
една визия за това, как ще изглежда Еврорегионът Русе-Гюргево през
2040/2050 год. Ето защо някои от предлаганите от нас програми имат
продължителност от над 30 години (като например една конкретна
програма за действие за жилища).
Мислейки за положителното развитие, може да се очаква нарастване на
населението с около 30%. Това би дало около 200 000 бъдещи жители на
Русе и около 80 000 на Гюргево. Това предположение е в сърцевината на
инфраструктурните проекти, които предлагаме.
За да се помогне създаването на представа за този визионерски подход,
могат да се видят следните параметри за Русе и Гюргево през 2040/2050
год.:






Завършен е процесът на (ре-)индустриализация; има повече от
достатъчно работа за всички жители;
Напълно са осъществени транспортните връзки на всички нива, като
осигуряват добре структурирана мрежа в съчетание от възможности за
обществен и частен транспорт;
Напълно са премахнати лошокачествените жилища, като са изградени
привлекателни жилищни квартали, предлагащи достатъчно място при
разнообразие от сгради и архитектурни решения за всички;
Качеството на живот е на най-високо европейско ниво, което прави
Еврорегион Русе-Гюргево привлекателен не само за местните жители,
но и магнит, привличащ хора отвън да се заселват тук;
Русе и Гюргево са станали популярна туристическа дестинация – гости от
целия свят идват тук, за да се насладят на идеално представени
атракции и/или да се радват на гостоприемството на няколко
превъзходни хотела.

С тази представа в ума, първоначалната задача беше да се дефинират
основните посоки за развитие във всички сфери, за да се осигури
подходящата рамка за постигане на такива амбициозни цели. Като обща
цел на всички наши технически предложения следвахме две
основополагащи идеи:



Тясно сближаване на Русе и Гюргево;
В тази връзка – приближаване на градовете до Дунава.

63
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Това доведе до някои практически съвети, като например:







Съсредоточаване на промишлените обекти в крайградските райони, като
по този начин се освободят огромни площи в или в близост до
централните градски зони, където да се направят нови жилищни
квартали;
Строго предназначение на определените райони чрез пространствено
планиране, което предлага стриктни ограничения за всички видове
строителство навсякъде;
Обмисляне на начин, по който централните градски зони да създават поизразен градски облик и усещане и пространството да се използва за
настаняване по най-оптимален начин;
Успоредно с това трябва да върви към строго изпълнение на подходяща
програма за зелени зони, включително и отделни дървета в частни
имоти;
Предпочитане на всякакви (особено релсови) начини за обществен
транспорт, без да се изключва подходяща инфраструктура за трафик по
улиците извън централните градски зони.
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3.3 Брандиране
Основната причина, накарала общините Русе и Гюргево да решат да се
обвържат заедно в един определен еврорегион, е осъзнаването, че чрез
сътрудничество имат много по-добра възможност да посрещат
предизвикателствата в новия европейски свят.
Сега е нужно на това сътрудничество да се даде здрав гръбнак за
планиране, който ще е лесно разбираем за всеки в и извън еврорегиона.
Необходима е дефиниция за това, какво означава регионът Русе-Гюргево и
защо е толкова привлекателна идеята да се живее или да се дойде тук. От
друга страна, това би следвало да приеме такава форма, която дава
възможност на кметовете на двата града да направят атрактивен маркетинг
на своя еврорегион пред света; един строителен работник или касиер в
супермаркет също би трябвало да може не само да я разбере, а дори и да я
обясни на някой друг.
Затова трябва да се направи конкретен анализ на всичките УТП (уникални
търговски предложения), който засяга всички участници, под
професионалното ръководство на подходящи специалисти по маркетинг.
В резултат на това, Еврорегион Русе-Гюргево ще си изработи девиз, в който
обобщава своята представа за себе си и който се приема от болшинството
от гражданите. Заедно с едно подходящо лого като илюстрация на тази
идея ще има оптимална база за представяне на Еврорегиона Русе-Гюргево.
Ето някои предложения за възможни УТП:




Това, че всеки един от двата града е на река Дунав, е уникално – по
цялото протежение на реката има само няколко такива градски центъра.
Хора от две нации работят заедно, макар че говорят различни езици и
дори използват различни азбуки, а това наистина е нещо твърде рядко.
Демонстрирането на открито, приветливо и напълно подкрепящо
отношение към всички фирми, туристи или новопристигнали граждани
може да бъде още една положителна точка.

За да покажем защо трябва с това да се занимават опитни специалисти,
даваме един пример: “Изграждане на мостове” очевидно е много
положителен термин, но психологически той се свързва с проблем или
пречка, над която трябва да се изгради мост. Ето защо към дефинирането
на идеалната идентичност на Еврорегиона Русе-Гюргево трябва да се
подхожда много внимателно.
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3.4 Области на интервенция
Всичко, което дефинираме в ЕРГО Мастерплана, се отнася до
инфраструктурата. Това не се ограничава единствено до технически
въпроси, но включва и мерки за икономическо и социално развитие. Освен
това има основен акцент върху различни въпроси на недвижимата
собственост и особено на жилищата. Различните конкретни сфери, които
са обхванати, са:
ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Промишлени зони
Логистични центрове
Услуги за бизнеса
Търговски обекти
Туристическа инфраструктура
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Енергия
Вода
Смет
(Теле-)комуникация
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Образование
Здравеопазване
Инфраструктура за културни дейности
Жилища
Публична администрация
За всички тези въпроси ЕРГО Мастерпланът дава ясни препоръки или точни
дефиниции за по-нататъшната работа. Пространственото планиране и
неговото точно внимание към определени райони дава основа за всякакво
по-нататъшно позициониране или оразмеряване на инфраструктурата.
Пространственото планиране на свой ред се предопределя от:




Факти за терена (географски и структурни);
Мащабни промишлени обекти;
Основни транспортни трасета

Ето защо всички конкретни изисквания за свързани с това дейности трябва да следват
насоките, очертани в нашия ЕРГО Мастерплан. Определянето на конкретни цифри за
тези сектори ще е предмет на последващо планиране на реализацията.
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3.5 Икономически сектори
Тъй като икономическите сектори са основата на цялостното икономическо
развитие, ние първо установихме всички съществуващи сектори в
Еврорегиона Русе-Гюргево и после тези, за създаването на които има
благоприятни условия:
3.5.1 Промишленост
Условията в Еврорегиона Русе-Гюргево не предполагат развитието на тежка
промишленост. По-скоро основната цел би трябвало да бъде
производството или сглобяването на машини или превозни средства.
Примерите на съществуващите корабни съоръжения в Русе и Гюргево,
както и бившият завод за производство/ поддръжка на локомотиви и вагони
показват, че автомобилната промишленост би била най-обещаващият
сектор за привличане на инвестиции. Такава е и нашата оценка.
Съществуващите в Русе и в Гюргево корабостроителници, както и бившето
предприятие за производство и ремонт на локомотиви и вагони правят
региона особено привлекателен за сектора на автомобилостроенето.
Нашият план съответно е обърнал внимание на тази обещаваща
възможност.
С цел още по-силно привличане на автомобилния сектор би могла да се
създаде мега-площадка “Автомобилен клъстер”, където да се настанят
производствените мощности на всички настоящи и бъдещи производители
на автомобилни части в еврорегион Русе-Гюргево.
Ако погледнем Австрия, там има примери за отлично работещи
автомобилни клъстери. Една бъдеща съвместна платформа за управление
на еврорегион Русе-Гюргево, заедно с вече съществуващите и/или
заинтересованите производители, би могла съвместно да развие и
притежава такъв клъстер.
Друга възможност, произтичаща най-вече от добре развиващата се нефтена
промишленост в Румъния, е изграждането на заводи в Русе или Гюргево,
като те биха могли да убедят другите сектори, в които се използват сложни
машини (като заводите за хартия), в предимствата на това местоположение.
Преработването на суров петрол в пластмаса или твърд/течен материал за
последваща обработка (различна от рафиниране) е друга възможност за
разширяване на вече установения в региона бизнес.
Строителни фирми, които биха участвали в амбициозна програма за
мащабно жилищно строителство/реконструкция, също така ще трябва да
се установят в региона.
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Транспортът и логистиката са друг сектор, за който Русе и Гюргево могат да
предложат оптимална среда. Комбинацията от поне три вида транспорт
(воден, ЖП и пътен) е убедителен аргумент за създаването на база тук.
При планирането на товарните пристанища на Русе и Гюргево трябва да се
разработят и съответните логистични възли.
Не трябва да се пренебрегва и леката промишленост, като обработката на
селскостопански продукти, която може да допълни разнообразието от
промишлени сектори.
3.5.2 Услуги
Когато промишлените сектори работят активно, редовната поддръжка и
ремонтните работи на производственото оборудване и машините изискват
редица технически услуги.
Най-различни местни фирми ще трябва да създадат или разширят услугите,
които предлагат в сферите на поддръжка на автомобили, стоманени
конструкции и др., за да отговорят на нарастващото търсене. Това се
отнася и до предлагането на не толкова технически, но въпреки това важни
услуги, като редовното почистване.
Ще са още по-търсени и консултантските услуги – от юридически до
човешки ресурси, като последното включва редица предложения за
професионално обучение.
Доставчиците на най-обикновени услуги – като фризьорите – и тези на
услуги от първа необходимост – като – бакалиите ще трябва да разширят и
разнообразят гамите от продукти.

3.5.3 Търговия
Увеличеното население безспорно води до по-високо търсене на
възможности за пазаруване. Големите търговски центрове и бутиците в
центъра на града ще увеличават постепенно количеството и качеството на
предлаганата гама продукти.
Нарасналото пазарно търсене автоматично ще доведе до повече
разнообразие, количество и качество на търговците (нови и съществуващи)
и техните продукти.

3.5.4. Туризъм
Често туризмът се разглежда като “магическа топка” за цялата икономика
на региона. Трябва да се отбележи обаче, че дори в Австрия, където
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туризмът е много добре развит, делът му в БВП на държавата е по-малък от
6%.
Това не е аргумент срещу развитието на туризма в Еврорегиона РусеГюргево – точно обратното. Факт е обаче, че туризмът не движи развитието,
а обикновено го следва.

3.5.5. Селско стопанство
Еврорегионът Русе-Гюргево не се състои само от два града, но също така и
от селскостопански райони. Настоящите данни показват, че би трябвало да
има достатъчно пространство за развитие на сектора, по-специално
директната доставка на прясна храна за жителите на Русе и Гюргево.
При разглеждане на възможността за изграждане на преработвателни
предприятия за селскостопански продукти (както по-горе беше споменато
за промишления сектор) първо трябва да се извърши оценка за подбор на
производството. Например, винарството вече е затвърдено и със сигурност
би могло да се разшири.

3.5.6. Търговски риболов
Макар и ограничена по обем, но все пак важна стопанска дейност от двете
страни на Дунава е търговският риболов. Ето защо е необходимо както в
Русе, така и в Гюргево да се обособят, разработят и създадат рибарски
селища (виж Приоритетет проект, т.6.9).

3.6 Икономическа инфраструктура
Еврорегионът Русе-Гюргево се нуждае от голяма водеща фирма, която да
се установи в региона и да бъде ядрото за успешно икономическо развитие.
За такъв голям промишлен комплекс е необходима напълно подготвена
площ от 300-400 хектара [вижте приоритетен проект “Мегап-лощадка(и)”.
Подходящи места за разполагането на обекта има както в Гюргево, така и в
Русе.
Всички останали по-малки промишлени обекти трябва да се концентрират в
предназначените за тях зони източно от Русе и северно от Гюргево. Местата
в близост до пристанищните съоръжения на източното пристанище на Русе
или бъдещото пристанище Гюргево би следвало да се предложат на
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индустриите, които използват пристанищата за внос на суровини или
транспорт на (полу-) готови продукти.
За улесняване на търговията са необходими логистични центрове, които
предлагат транспорт и складиране. Тяхното подходящо местоположение е в
индустриалните зони, товарните пристанища или товарни ЖП терминали.
Доставчиците на бизнес услуги би следвало да бъдат разположени в
индустриалните зони или в райони със специално предназначение,
определени от EРГО Мастерплана по-близо до жилищните квартали.
Има тенденция търговските съоръжения да се изграждат навсякъде, където
дадена фирма иска. Трябва да се разработи наредба за функционално
зониране, с която да се определя местоположението, видът и размерът на
търговските обекти. Това не се прави, за да се препятства свободният
пазар, а по-скоро е необходима насока за зониране, която да предпази от
банкрут местните търговци в центъра на града. Местоположението на
търговските центрове трябва да се определя в съответствие с развитието
на жилищното строителство.
Туристическата инфраструктура в по-голямата си част означава хотели. В
градския център хотелите основно се използват от бизнесмени. Трябва да
се изгради по-голям хотел от високо качество и международен стандарт,
съизмерим с икономическия ръст. Местоположението на хотел “Рига” в
Русе е много добър вариант, като хотелът може да се замени от
новоизграден с над 100 стаи. В близост до центъра на Гюргево, например
отстрани на планирания (но недовършен) спортен комплекс, може да се
разположи подходящ хотел с 40 стаи.
СПА хотели могат да се изградят между Басарбово и природен парк
“Русенски Лом” или в близост до безмитната зона в Гюргево. Двете места
могат да се допълват, като предлагат различна среда и индивидуален
поглед откъм дизайн и структура.
Производството на селскостопански продукти в близост до града
обикновено е насочено към местния пазар, като предлага директна
доставка на свежа продукция. Би било подходящо да се разположат няколко
оранжерии за тази цел южно от Русе или около Гюргево.
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3.7 Техническа инфраструктура
3.7.1. Транспорт
Видовете транспорт оказват значително въздействие, както положително
(връзка), така и отрицателно (замърсяване и рискове) върху качеството на
терена. Следователно, преди да се разполагат обекти от териториалното
зониране, трябва да се решат всички транспортни въпроси.
В зависимост от гъвкавостта на видовете транспорт при позициониране
можем да очертаем следната йерархия:





Воден транспорт – вероятността за изместване или въздействие върху
него е почти никаква;
Въздушен транспорт – подходящите и свободни терени за летище са
относително малко;
ЖП транспорт – съществуват различни варианти, но те са ограничени от
необходимите радиуси на завиване и наклон на коловоза;
Шосеен транспорт – най-гъвкав, въпреки че има и ограничения
(например, магистралите).

От особено значение са два допълнителни аспекта на градския транспорт:



Обществен транспорт – обща система на различните видове транспорт и
възможности;
Паркиране – отличен инструмент за подобряване на условията на
движение в градските центрове, който същевременно носи приход за
общините.

Инвестициите в транспортната инфраструктура съставят над 50% от всички
инфраструктурни инвестиции, взети заедно (включително
енергоснабдяване, училища или болници). Този факт потвърждава колко е
важно разработването на обща концепция за транспорта, която да увеличи
до най-голямата възможна степен потенциала за оперативна съвместимост
и синергия.
Нашите препоръки относно различните видове транспорт са следните:
Воден транспорт
Река Дунав осигурява голямо предимство на Еврорегион Русе-Гюргево, тъй
като се използва както за пътнически, така и за товарен транспорт.
Добавената стойност от географската позиция би се увеличила максимално
чрез изграждането на мрежа от пристанища в Русе и Гюргево, която да
удовлетворява цялото търсене и да концентрира всички подобни функции
на възможно най-малко места.
Дирекция „Морска администрация – Русе” отговаря за над 12 пристанища и
кейове по българския бряг на реката. Смятаме, че всички пристанищни
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товарни дейности трябва да се концентрират само в двата лимана на
сегашното пристанище Русе-изток. Площта от над 50 хектара между
лиманите на пристанището би трябвало да е повече от достатъчна за
изграждането на необходимите промишлени и логистични съоръжения.
Новото зимно пристанище има специфична функция - планираният ро-ро
терминал в безмитната зона трябва да бъде оценен много внимателно,
преди да се изпълни, за да се избегне пропиляване на инвестицията.
Кейовете за пътнически кораби на запад и изток от новия туристически
информационен център трябва да се оптимизират и обединят.
Пристанище Русе-запад не би трябвало повече да обслужва товарни съдове,
а да остане като точка за достъп до Корабостроителница Русе. Може да се
използва и като яхтено пристанище.
Внимателно трябва да се прецени необходимостта от всички останали
пристанища по речния бряг, включително тези на запад от пристанище
Русе-запад, като най-вероятно е те да бъдат затворени.
В Гюргево се предлага ново товарно пристанище на югозапад от града.
Предполагаемото му място изглежда много мъдър избор, тъй като има
достатъчно пространство за изграждане на промишлени и логистични
съоръжения. След като икономическата полза на проекта се потвърди от
предпроектно проучване, цялата търговия по вода би следвало да се
съсредоточи там.
В замяна ще се ограничат товарните кораби на останалите пристанища по
река Дунав или в изоставените речни канали.
Трябва да бъде оставен лиманът на пристанището при Корабостроителница
Гюргево, като той може да служи за яхтено пристанище от румънската
страна на реката. Ако мястото не е удобно, трябва да се прецени дали е
възможно да се разположи при съществуващите пристанищни съоръжения
на бившия захарен завод.
Въздушен транспорт
Докато капацитетът на летище Букурещ “Отопени” е подобен на този на
летище Виена, годишният му поток от пътници е само 5 млн. в сравнение с
20 млн. за Виена. Ясно е, че летището трябва да покрие цялото търсене на
въздушен транспорт в региона (в радиус от поне 200 км), даже като се
вземе предвид очакваният ръст през следващите 20-30 години.
Връзката от Русе и Гюргево към летището трябва да се подобри. Поради
това изпълнението на високоскоростната ЖП линия е приоритетен проект.
Колкото по-добре работи директната ЖП връзка, толкова по-малка е
нуждата от допълнително летище в еврорегиона.
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Ако проектът за изграждане на ново летище южно от Букурещ се
осъществи, то първо трябва да се свърже чрез високоскоростната ЖП линия
с Букурещ и еврорегиона Русе-Гюргево. Само след това ще отпадне нуждата
от летище в близост до река Дунав.
Ако проектът не се осъществи, може да се разгледа възможността за
изграждане на малко летище до река Дунав като стратегическо резервно
летище, когато летище Букурещ “Отопени” е затворено. В този случай
новото летище може да бъде разположено в Русе, като се изгради и гара за
директна връзка с високоскоростната ЖП линия.
Не препоръчваме подновяването на летище Щръклево, разположено в
близост до Русе, тъй като то е прекалено далеч от града и освен това е в
средата на природен парк. След като 20 години не е било използвано,
реконструкцията на неговите ЖП съоръжения ще изисква обем инвестиции,
сходен на този за изграждането на ново летище.
ЖП транспорт
На международно ниво създаването на високоскоростна ЖП линия от
Букурещ (Плоещ) до Истанбул, изглежда, е най-важният приоритетен
проект. Положителното въздействие от линията в еврорегиона ще е
огромно, като същевременно тя ще предложи много възможности за връзка
към по-обширния регион. Трябва да се отбележи, че проектът изисква нов
мост над река Дунав между Русе и Гюргево.
Националните влакове трябва да свързват Русе и Гюргево с други градове в
Румъния (Букурещ и от там с Крайова, Питещ, Плоещ, Брашов], Бузъу или
Констанца) и България (София през Плевен, Стара Загора през Велико
Търново, Варна). В посока юг влаковете ще могат да използват
високоскоростната линия, но в посоки запад и изток е необходима двойна
линия.
Регионалните влакове ще свързват Гюргево с Виделе (или може би
Александрия) и по-късно с Олтеница/Кълъраш. Може да има пряка връзка
между Русе и Силистра.
Градската железница/трамвай е задължителен елемент на местно ниво.
Вътрешноградската кръгова линия на Гюргево и двете кръгови линии в
Русе, външната от които ще достига Мартен, трябва да бъдат комбинирани
с маршрут, свързващ двата града. Това е още един неотложен и обещаващ
приоритетен проект.
Шосеен транспорт/Трасиране на магистрала
Автомагистралата север-юг от Букурещ надолу към Гюргево и Русе пресича
река Дунав източно от градовете и продължава по нов околовръстен път
южно от Русе. От там ще има отклонение към Варна. В югозападната част на
Русе автомагистралата ще завие на юг към Бяла, където ще се раздели в
две посоки – едната към София (през Плевен) и другата към Стара Загора
(през Велико Търново).
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Може да се разгледа вариант за друг мост над река Дунав, свързващ
кръстовище, разположено югозападно от Русе, с друг околовръстен път от
румънска страна, като пътят след това първо заобикаля село Слобозия и
след това се включва в околовръстния път на Гюргево, който води към
автомагистралата север-юг.
Главните пътни артерии в Русе – булевардите “България” и “Липник”,
могат да имат продължение чрез булевард “Христо Ботев” в посока Варна.
Булевард “Тутракан” ще запази своето значение за свързването на
вътрешността на града с пристанище “Изток”, мост над Дунава и
околоградските промишлени зони.
В Гюргево околовръстният път е добре разположен и осигурява достъп от
периферията до всички части на града. Нужните поправки и пътни
отклонения ще са обект на необходимата концепция за управление на
движението, отнасяща се до целия Еврорегион Русе-Гюргево.
Логистични възли
Един мултимодален логистичен възел позволява товарене и обработка на
товари между плавателни съдове, ж.п. влакове и шосеен транспорт. Едно
пристанище “Изток” в Русе , което събира в себе си всички операции по
обработка на товари на едно място, вместо да се използват три-четири
сходни съоръжения (от сегашното пристанище “Запад” до Безмитна зона),
заедно с едно планирано ново товарно пристанище в Гюргево, биха били
оптимални локации.
Там би могъл да работи и контейнерен терминал, както и ро-ро услуги.
При всички случаи обособяването и оборудването на пристанища като
мултимодални логистични възли биха могли да направят целия регион
Русе-Гюргево един уникален център и изключително привлекателна точка
за интермодални транспортни услуги по Дунава, като обхватът му може да
се разшири дори и до Букурещ.
Обществен транспорт
Трябва да се структурира и реализира една добре организирана и
интероперативна мрежа на обществения транспорт, която съчетава всички
съществуващи възможности за придвижване, заедно с нови
високоскоростни и градски железници в Русе и Гюргево (виж “Приоритетни
проекти”, раздели 6.4 и 6.5).
Управление на паркирането
При положение, че дори и в момента задръстванията в Русе и Гюргево са
обичайно явление, положението с трафика на вътрешноградския транспорт
може само да се влошава с нарастването на броя на автомобилите спрямо
броя на жителите – очакван съпътстващ “продукт” на предвижданото
икономическо развитие на региона.
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За да се намали този ефект, във възможно най-кратки срокове трябва да се
създаде добре планирано управление на паркирането. Веднага щом
водачите на МПС установят положителното въздействие върху
натовареността на трафика, те ще приемат необходимостта да заплащат за
паркиране на улицата. Трябва да се направят и специално създадени
частни паркинги извън улиците (паркинг-къщи, подземни гаражи). Трябва
да се създадат и места за т.нар. “паркирай и пътувай” (Park-and-Ride) поне
в близост до централните ж.п. гари.
Сегашните гранични пунктове
В близките години България и Румъния ще станат страни по споразумението
от Шенген и тогава вече и от двете страни на Дунав мост (сегашния и
бъдещия) няма да се изисква граничен контрол. Съществуващите в момента
сгради за митнически и паспортен контрол ще се използват за други нужди.
Част от този терен от страната на Русе ще е нужен за изграждането на нов
Дунав мост за шосе (магистрала) и ж.п. линия (високоскоростен влак). От
страната на Гюргево на част от този терен ще се разположи напълно нова
ж.п. гара.
Що се отнася до оставащите големи площи откъм Русе, би било удобно да
се използват за голям охраняем паркинг за тирове (на мястото точно между
новия логистичен възел на пристанище “Изток” и индустриалната част на
Безмитна зона).

3.7.2. Енергия
Енергията, особено електрическата, трябва да се произвежда от
топлоцентрали в Русе и Гюргево. Съществуващият ТЕЦ Гюргево работи на
газ, а този в Русе – на черни въглища, внос от Украйна. В Русе би могла да
се използва и топлоцентрала, работеща с отпадъци.
След получаване на ясен политически мандат, фокусът трябва да се
постави върху генерирането на енергия от възобновяеми източници. Като
най-обещаващи за използване в градски условия се очертават слънчевата и
геотермалната енергия. Освен това, Русе планира създаването на район с
нулеви въглеродни емисии извън града, а Гюргево предлага изграждането
на сравнително голям фотоволтаичен парк.
Заедно с генерирането на енергия трябва да се има предвид, че заради
неефективните енергийни мрежи има огромна загуба на енергия. След като
бъде направено обвързващо решение за развитието на бъдещото селище (в
съответствие с ЕРГО Мастерплана), трябва да бъде разработена съответна
концепция за доставка на енергия. Тя трябва да определя всички нужди от
енергия и изискванията към проводниците и подстанциите или тръбите.
Бихме желали да обърнем внимание на факта, че едва 10-20% от всички
инвестиции, касаещи енергията, отиват за генериране, а останалата част
отива за разпределителни мрежи.
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Отчитайки обстоятелството, че повечето от икономията на енергия може да
бъде направена чрез саниране на сградите, в Русе и Гюргево „кварталите с
активна енергия” бяха определени като приоритетни проекти.
Управлението на енергията, което предстои да бъде внедрено поотделно в
двете общини, изглежда е най-добрия метод за постигане на икономии на
средства чрез енергийна ефективност. И на това много обещаващо
начинание е посветен друг приоритетен проект.
Независимо от и успоредно с всички необходими и желателни дейности,
свързани с енергийна ефективност и възобновяеми източници трябва да се
организира и осигури и конвенционална енергия на въглеродна основа, за
да се задоволява явното настоящо и бъдещо търсене на енергия.
В тази връзка през настоящата година между Русе и Гюргево започна
изграждането на газопровод за природен газ. Тръбата с диаметър 500 мм е
дълга 24 км, трасето й ще минава под река Дунав и ще предлага годишен
капацитет от около 1.5 милиарда куб.м.
Тази връзка ще свързва настоящите северни газопроводи с бъдещите
интерконтинентални транспортни системи (“Набуко” и т.н.) на юг. Това е
още един фактор, засилващ значението на Русе и Гюргево в най-различни
области като фокус на транспортните въпроси между севера и юга.

3.7.3. Вода
След изясняване на развитието на бъдещото селище трябва да се направи
оценка за осигуряване на питейна вода, както и за пречистване на
отпадните води заедно с необходимите за това водопроводи и канализация.
Вече се изграждат основните канали и водопречиствателни станции.
3.7.4. Отпадъци
Отделянето, събирането и рециклирането на битовите отпадъци не са
предмет на планирането на инфраструктурата. Във времето трябва да се
разгледат възможностите за подобряване на новоизградените сметища в
Русе и Гюргево. Препоръчваме решение с варианта „отпадъци – в енергия”.
Вероятно един завод за изгаряне на отпадъци би могъл да се комбинира с
русенския ТЕЦ и произведената топлинна енергия да бъде преобразувана в
електрическа.
Един от свързаните с това аспекти е използването на неизбежните емисии
на въглероден двуокис (CO 2 ) за улесняване растежа на растения в парници.
Прилаганият в наши дни метод се състои в използване на емисиите на
въглероден двуокис (CO 2 ) за отглеждане на зелени водорасли в оранжерии,
получавайки по този начин един устойчив източник на енергия.
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3.7.5. (Теле-) Комуникация
Различни мобилни оператори все повече предлагат връзка чрез
разпространение на електромагнитни вълни във въздуха. Успоредно с това,
на база на съществуващото търсене, трябва да се прецени изграждането на
мощна кабелна мрежа с оптични влакна.
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3.8 Социална инфраструктура
3.8.1.

Образование
Изисква се разработването на цялостна концепция за нужните училища за
основно и средно образование заедно с допълнителните успоредни
възможности за образование (изкуство или спорт) съгласно нуждите на
региона. Само след подобна оценка могат да се определят изискванията
към училищата и да се направят сериозни предложения за оптимално
местоположение и капацитет. Същото се отнася и до университетското
образование, образованието за възрастни (учене през целия живот) и
професионалното обучение.
На пръв поглед смятаме, че има две институции, които са необходими:



Международно училище с преподаване на английски език;
Техническо училище за ръководен персонал в речния транспорт.

Една подробна оценка със сигурност ще позволи разработването на обща
концепция за посочените образователни институции.
3.8.2. Здравеопазване
Болниците в Русе и Гюргево заедно с всички медицински и фармацевтични
ресурси изискват отделна оценка. И в двата града вероятно трябва да се
създадат екипи на бърза помощ, владеещи английски език. С малко
изключения всички останали услуги в здравеопазването са проблеми на
местно ниво и не изискват общи решения.
3.8.3. Култура
Това е най-чувствителният сектор, защото от една страна отговаря за
националната и местна идентичност, а от друга - изисква дълготрайно
сътрудничество. Въпреки това би трябвало да е възможно разработването
поне на единна програма за провеждане на събития в еврорегиона РусеГюргево.
Необходим е също така отделен устройствен план на културните институции
в Русе и Гюргево, за да се определят точно инфраструктурните нужди - от
музикални училища или ателиета до концертни зали и театри.
Очевидно не е възможно споделянето на характерни особености на
местната култура (като например това, че Русе е родното място на Елиас
Канети). Индивидуалната културна идентичност ще остане като основа за
приятелско съревнование.
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Различно е положението с културното наследство, по-специално
историческите сгради. Тези забележителности са важни за целия
еврорегион Русе-Гюргево. Трябва да се разработи съвместна програма за
развитие на паметниците, която да привлича туристите и жителите на
съседните държави.
3.8.4. Жилищно строителство
Темата е обширно разгледана в съответното предложение за приоритетен
проект за реконструкция на градските центрове. Основна тема в
предложението е нуждата от изграждане на нови жилища през следващите
30 години – годишно по 2000 в Русе и 750 в Гюргево!
Като оставим настрана за момент финансирането, бихме искали да обърнем
внимание на факта, че 100 апартамента изискват около 1 хектар земя. При
условие, че половината апартаменти ще бъдат изградени в нови райони, а
другата половина ще заменят съществуващи жилища, това означава, че
всяка година в Русе ще са необходими около 10 хектара за изграждане на
нови жилища и още 10 хектара от съществуващите жилищни райони ще
бъдат подменени. В Гюргево ще са необходими 4 хектара за ново
строителство и още толкова за замяна на съществуващи сгради.
Числата показват, че сред всички приоритетни проекти този изглежда найтруден заради безкрайния обхват.
3.8.5. Публична администрация
Всички описани проекти и мерки трябва да бъдат подкрепени от
съответната публична администрация. Където е необходимо или е
предложено, административните и управленчески функции следва да бъдат
делегирани на външни частни структури. Държавните служители не трябва
да носят отговорността първо за разработването на наредбите, а след това
за изпълнението им и за надзора. Тези функции са несъвместими една с
друга и трябва да се разделят.
Рационализирането на административните структури би могло да бъде
отделен проект, но е обект на местното и националното законодателство.
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3.9 Заключение
ЕРГО Мастерпланът предлага насоки за ключовите аспекти от развитието на
еврорегиона Русе-Гюргево. Не е необходимо да се отбелязва, че това
съчетание от точни анализи, разнообразни препоръки и подробно описани
приоритетни проекти, е само първата стъпка към успешно бъдеще. Той
описва ясно определени пакети от работа, която трябва да се извърши
възможно най-бързо.
По време на нашата работа ние усещахме вълнението и виждахме, че
всички наши партньори в и извън общините са ориентирани към бъдещето.
Това е добра и необходима основа за започване на успешното изпълнение
на амбициозните цели, заложени в ЕРГО Мастерплана.
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4 Изпълнение
4.1 Стратегия
Във визията за развитие ясно са определени няколко цели, които трябва да
бъдат постигнати чрез прилагането на ЕРГО Мастерплана. Те са насочени
към:
1. Социални въпроси.
2. Практически мерки за реализиране на определените цели в различни
области.
3. Хората, които превръщат всичко това в структура с пространствено
планиране, включваща всички предложения.
Сърцевината на визията за развитие на Еврорегион Русе-Гюргево накратко:






В СОЦИАЛНО отношение – да обърне в противоположна посока
тенденциите за намаляване на населението и да направи Еврорегион
Русе-Гюргево привлекателен за фирмите, за сегашните и бъдещите му
жители, туристи и др.;
В ПРАКТИЧЕСКО отношение – да привлече големи фирми за изграждане
на нови производствени съоръжения в еврорегиона; да осигури всички
модели на перфектна транспортна инфраструктура; да реализира
всеобхватни програми за строителство на жилища, предлагащи наймодерни условия за живот и др.;
В ПОЛИТИЧЕСКО отношение – да се постанови със законодателен акт
безпрекословното изпълнение на обвързващ устройствен план; да се
внедрят всички структури, необходими за бързата реализация на
приоритетните проекти; да се определят дейности на съвместно
общинско ниво, които да подпомагат плавното развитие и др.

След като има ясен път, който да следваме, трябва да определим найдобрия начин за реализиране на всеки етап.
Главното предизвикателство пред нас е, че въпреки наличието на ясна
визия за идеите и желанията къде и какво да правим, ключовите параметри
са най-често извън пряк контрол. Демографското развитие като най-важен
параметър е нещо, върху което можем да се опитаме да влияем, но то
зависи от много фактори извън нашия контрол. Затова можем само да
оценяваме различни сценарии, които осигуряват проверими долни и горни
граници в средна или дългосрочна перспектива.
Друга област, в която е трудно прогнозирането, е установяването на
промишлени предприятия в региона. Но едно е сигурно: без да осъществим
нашите препоръчителни мерки, няма да има подходящо промишлено
производство.
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4.2 Рамкови условия
4.2.1 Демография
Населението на Русе в момента е около 170 000 и около 70 000 на Гюргево.
Стабилизирането на тези числа е основа за всички бъдещи планове.
Икономическият растеж на целия голям регион е главният двигател за
увеличаване на населението и като следствие, постепенно излизане от
селските райони и заселване в градовете. Така можем да приемем, че в
дългосрочен план трябва да се очаква увеличение на населението на Русе и
Гюргево.
Но всичко зависи от това, какви действия ще се предприемат за
насърчаване или възпрепятстване на този процес. Ако през следващите
години бъдат осъществени всеобхватни мерки, може да се очаква даже
бързо увеличение на населението.
Затова, за да сме сигурни, ние препоръчваме размерът на предоставените
площи и инфраструктурните съоръжения да бъде достатъчен за нуждите на
повече от 400 000 човека, живущи в градовете Русе и Гюргево. Приема се,
че такава численост на населението може да бъде достигната през 2040/50
години.
4.2.2. Определящи фактори
Трябва да разграничим от една страна познатите ни фактори, от друга –
тези, върху които можем да влияем и от трета – тези, на които само можем
да реагираме. Географията и геостратегическото разположение като
даденост спадат към първата категория. В това отношение предимството на
Еврорегион Русе-Гюргево е в заобикалящите го равнини (дори при
относително малката им надморска височина от българска страна), както и
идеалното разположение в един от важните възли на р.Дунав, бидейки
неизбежен кръстопът за целия транспортен поток по направление север-юг
в Източна Европа.
Континенталният климат може би не е идеален – с доста екстремните си
температури през лятото и зимата – но дъждовете са достатъчни и
специфичната влажност, създавана от р. Дунав, е по-скоро предимство,
отколкото недостатък.
Параметрите, върху които почти не е възможно да се влияе от местно ниво,
включват развитието на международното положение (напр., световната
икономическа криза) или европейските (особено на ЕС) решения (от това,
кога ще бъде влизането в Шенгенското споразумение, до размера на
помощта, която може да бъде отпусната по дадена програма).
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Но големите инвестиционни проекти могат да бъдат активно подпомагани
чрез предлагане на изключително привлекателна среда и чрез активно
лобиране пред държавните и дори пред европейските управляващи
институции, както и пред работещи в цял свят тръстове. Това са не само
възможните, но абсолютно необходимите действия и намеси.
4.2.3. Сценарии на развитие
Успяхме да идентифицираме три главни параметъра, които силно влияят
върху развитието на еврорегиона Русе-Гюргево:
- установяване на голяма промишлена производствена единица;
- изграждане на оптимална транспортна система с всички режими и нива;
- осигуряване на привлекателни условия за живот – основно, предлагане
на достатъчно жилища с най-висок стандарт.
Затова дългосрочните сценарии (до 2040/50 г.) трябва да бъдат преценени
или като успешни, или като неотговарящи на горните параметри.
Тъй като развитието на търговията води до почти автоматични подобрения
в транспортната мрежа и цялостно върху условията за живот на хората,
можем да вземем икономическия растеж за сърцевина на нашите
пресмятания.
Следните сценарии представляват пълен набор от възможни резултати от
развитието:
Сценарий 1: Оставане при сегашното положение/запазване на
статуквото. Голямата промишленост не може да бъде привлечена или
дори не се посреща като добре дошла; предлагането на транспортни
услуги се подобрява, но умерено; наличието на нови или
реконструирани жилища е много под търсенето. Подобен сценарий
може да спре по-нататъшното намаляване на населението и би имало
слаб растеж, основно в областите с изоставащо развитие, като
причината за това ще е нормалното развитие. Но населението ще
продължи да застарява, тъй като младежите ще продължават да се
заселват другаде в търсене на работа и по-добри условия на живот.
Този сценарий не изглежда много обещаващ или привлекателен.


Сценарий 2: Общините Русе и Гюргево концентрират всички свои
ресурси и енергия за изпълнение на амбициозните препоръки на ЕРГО
Мастерплана. Материализират се оптималните условия за установяване
на големи промишлени предприятия и се появява поне една голяма
производствена единица; изградени са или поне са на довършителен
етап транспортните мрежи, отговарящи на реалните нужди; цялостната
програма за жилищно строителство осигурява достатъчно на брой
подходящи жилищни квартали.
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От наша гледна точка това е най-реалистичният сценарий, при условие
че бъдат взети всички политически решения, които да позволят
цялостното изпълнение на ЕРГО Мастерплана. Също така, това не само е
реалистично постижимо до 2040/50 г., а дори едва след 10-15 години,
ако бъде изпълнена цялостната програма за приоритетните проекти.


Сценарий 3: “Щастливо попадение.” Всичко като във втория сценарий,
но обемът на промишленото производство в региона може да бъде
удвоен; същевременно се задоволяват нуждите от транспорт и жилища.
Може би такъв сценарий е самозалъгване. Но всички наши предложения
отчитат възможността за по-бърз от очаквания темп на растеж, за да се
предотвратят спънките в съответното възприемане и подкрепа.

4.2.4. Изпълнителни структури
За да е възможно оптималното изпълнение, са необходими определени
специфични структури и съответни предприятия/структури в съответствие с
разнообразните изисквания на различни нива. Те могат да бъдат
представени накратко като:








Отдели на общинската администрация,
Смесен общински (а може би областен) управляващ комитет,
Външно за общините в Русе и Гюргево управление (съвместно и/или
самостоятелно),
Привлечени за изпълнението на програмата фирми със специално
предназначение,
Смесени фирми заедно с частни партньори,
Участие на малцинства в големи инфраструктурни проекти,
Частни институции или фирми.

Основната отговорност на ниво общинска администрация е на отделите за
развитие и строителство. В началото те трябва да адаптират всички
съществуващи устройствени планове към препоръките на ЕРГО
Мастерплана, за да могат общинските съвети да вземат съответните
решения за новите изисквания/стандарти.
След това строителните норми трябва да бъдат приведени в съответствие с
новите устройствени планове и процедурите за издаване на строителни
разрешения да бъдат стриктно спазвани, без изключения. Трябва да бъде
разработена и концепция за осъществяването на всички комунални услуги,
свързани с адаптираните цели на развитие.
Европейските/международните отдели, заедно с отговарящите за
инвестициите, трябва да намерят най-добрия начин за подпомагане на
цялостния процес на развитие.
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Освен това е необходимо извършване на текуща оценка и преглед на
всички дейности по плана за развитие, за да бъдат подпомогнати по найдобрия възможен начин, като не се допусне нарушаване на съществуващите
норми.
Не е нужно смесеният управляващ комитет да бъде юридическо лице. Той
представлява една добре структурирана конференция с редовни и текущи
срещи при ясен дневен ред. Този орган се председателства от кметовете на
Русе и Гюргево (евентуално заедно с областните управители) и ръководи
всички дейности по изпълнение на ЕРГО Мастерплана.
Този управляващ комитет ще отговаря и за решенията по всички въпроси,
касаещи: лобиране пред националните правителства, европейските
институции или големи фирми във връзка с крупни инфраструктурни
проекти (транспорт); създаване на смесени предприятия и фирми (туризъм,
пристанища и др.); определяне на приоритетните задачи и финансиране.
Колкото повече въпроси бъдат изяснени на това ниво, толкова по-голям
положителен ефект ще има върху изпълнението на ЕРГО Мастерплана.
Чрез сформирането на “Европейска група за териториално
сътрудничество” (ЕГТС) на базата на европейското законодателство,
управляващият комитет би създал една много добра структура в подкрепа
на всички съвместни дейности между Русе и Гюргево в процеса на
реализиране на ЕРГО Мастерплана.
Такова едно звено на ЕГТС би могло да се създаде просто чрез съставянето
на подходящо споразумение и приемане на устав, одобрен от
правителствата на България и Румъния.
На една ЕГТС могат да се възлагат ясно дефинирани задължения и права,
както и да се назначат един или двама ръководители със съответните
изпълнителски задължения.
По-подробна информация може да се намери на.www.cor.europa.eu/egtc.
Във всички области, в които конкуренцията би могла да има отрицателно
влияние и върху двете общини, трябва да се създадат смесени
управляващи единици за Русе и Гюргево. Най-важните области са:


Туризъм (може би да се включи работата на новите туристически
информационни центрове в двата града),
 Пристанища (административно за всички пристанища, а за товарните – и
оперативно) и
 Мостовете на р.Дунав заедно с всички други видове свързващ транспорт
през реката.
Подобни единици обикновено са създават като фирми. Поради вероятно
различните законови рамки в България и Румъния, една обща платформа
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като НПО би могла да бъде подходяща алтернатива, както и създаването на
отделни фирми, които са изцяло собственост на Русе и, съответно, на
Гюргево.
Трябва да бъдат създадени и по-малки по мащаб фирми със специално
предназначение за трансграничните бизнес-инкубатори и други подобни
проекти. Най-необходимите и най-крупните единици в тази връзка ще бъдат
фирмите за развитие на недвижимите имоти, които ще имат задачата да
изпълняват амбициозните жилищни програми (само за пояснение: говорим
за около 2000 нови апартамента годишно за Русе и съответно 750 за
Гюргево, 50% от които ще бъдат новопостроени на свободни или опразнени
терени, а другите 50% - реконструкция на апартаменти или къщи в лошо
състояние).
Въпреки че ще съществува възможност за участие на частни акционери в
гореспоменатите фирми, това не е категорично изискване. Но за всички
области на развитие, в които се очаква основната част от инвестициите да
дойде от частни партньори, трябва да бъдат създадени смесени
акционерни дружества, представляващи публично-частно партньорство
(ПЧП). Тъй като няма ограничения за използването на такъв бизнес-модел,
този начин на съвместна работа е доказал ефективността си особено в
сферата на енергията и обществения транспорт.
Крупните инфраструктурни проекти, като новият мост на р. Дунав или
високоскоростната ж.п. линия, са по принцип извън самостоятелните
възможности на общините в Русе и Гюргево. Но трябва да се направи така,
че да е сигурно, че те могат да получат поне минимална част от акциите, за
да имат текущ достъп до информация за хода и решенията по отношение на
тези проекти. Може би е възможно да се направи така, че да получат и
мажоритарен пакет, например във фирмата-изпълнител на новия мост на
р.Дунав.
Големите частни фирми, особено тези с промишлени предприятия, трябва
да бъдат подкрепяни от политическите формирования и да бъдат упътвани
по отношение на рамковите условия. Много често подобни местни големи
фирми предлагат място в надзорния съвет на представител на общината.
Понякога това дори се поставя като предварително условие за осигуряване
или уреждане на общински субсидии.
Всички тези организационни структури трябва да бъдат внимателно
обмислени, за да се получи очакваният ефект по най-добър начин.
4.2.5. Документи
В процеса на изпълнение на ЕРГО Мастерплана са необходими различни
документи, всеки от които обозначава определен етап от развитието – общо
или по конкретен проект. По-долу в хронологичен ред са дадени
задължителните документи:
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Общински устройствени планове
В самото начало препоръките на ЕРГО Мастерплана трябва да бъдат
отразени в съществуващите общински устройствени планове. Само след
одобряването от общинските съвети на тези адаптирани документи ще
съществува обвързваща база за всички по-нататъшни действия. Без такова
официално потвърждение цялата работа по ЕРГО Мастерплана остава само
като препоръка без никакъв ангажимент.
План за действие
Този каталог на необходимите дейности обхваща преди всичко създаването
на различни дружества като специализираните, създадени за случая фирми
и наемането на външни изпълнители. В плана за действие е описано и
разработването на всички необходими документи, както и нужните за понататъшното изпълнение дейности (вижте по-долу). Той също трябва да
бъде одобрен от общинските съвети на Русе и Гюргево.
Предпроектни проучвания
Едно от първите необходими неща е възлагането на предпроектни
проучвания за всички приоритетни проекти. В зависимост от структурата на
собствеността в проекта, или само общините (самостоятелно или заедно),
или съвместно с партньорите по проекта трябва първо да осигурят
наличието на съответния проект, както и средства за извършване на
проучването.
В резултат на предпроектното проучване се изготвя т.нар. ”характеристика
на проекта, която отговаря на условията за финансиране от банките”
(“Bankable Project Profile”). Тя се представя на всички банки или други
финансови институции, които биха могли да оценят проекта и да изготвят
подходящи модели за финансиране.
Планове за изпълнение
На база резултатите от предпроектните проучвания, на следващия етап би
трябвало да бъдат разработени подробни планове за изпълнение. Това
обикновено става след създаването на специализираните фирми за
управление на проектите. Затова тези фирми – независимо кой ги
притежава и финансира – трябва да обявят конкурс за разработване на
плановете за изпълнение.
В отделни конкретни случаи предпроектното проучване и планът за
изпълнение могат да бъдат заменени с комбинация от архитектурен
конкурс и бизнес-план (който при всички други случаи би бил част от
предпроектното проучване). По този начин би могло да се постъпи за
благоустрояването на крайбрежните зони в Русе и Гюргево.
Необходими са и други документи, но не от такава важност за гладкото
реализиране на ЕРГО Мастерплана.
87
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

4.2.6. Изисквания към бюджета и управлението на финансите
Необходимите първоначални действия по изпълнението (адаптиране на
съществуващите устройствени планове; създаване на смесен общински
управляващ комитет) спадат към задълженията на съществуващите
административни структури и не изискват допълнителни бюджети.
Създаването на смесени управляващи единици (по „Туризъм и зелени
зони”; „Пристанища и логистични центрове”; работи по Дунав мост) ще
изисква определени бюджети, осигурени от съответните фирмиизпълнители (или финансирани от приходи от туризма в случаите на
развитие на туризма и зелените зони).
Съгласно характеристиките на съответните проекти, всеки град ще трябва
да покрие инвестиционни обеми от порядъка на 5 милиона евро за
изграждането на нови туристически информационни центрове и
благоустрояване на крайбрежните зони. Годишните текущи разходи за
експлоатация на един туристически информационен център ще възлизат на
около 120 000 евро и около 500 000 евро за поддръжката на крайбрежните
зони за всеки от градовете. Изграждането на зелени зони трябва да бъде
финансирано отделно.
Фирми със специално предназначение са необходими за:






Градските влакове (независими български и румънски фирми, но с общ
надзорен съвет);
Жилищни сдружения (развитие на жилищни квартали);
Промишлено развитие (особено за подготовка на потенциална „мегаплощадка” или „мега-площадки”);
Трансгранични бизнес-инкубатори;
Управление на енергията (вкл. генериране на енергия от възобновяеми
източници).

Трябва да се създадат тези единици, а тяхната структура трябва да бъде
определена или самостоятелно на общинско ниво за двете общини или
съвместно с публични или частни партньори. Нужни са и отделни бюджети.
Целият план за действие трябва да бъде разработен от квалифицирани
консултанти. За тази цел би бил достатъчен бюджет около 100 000 евро.
Разходите за предпроектно проучване трябва да бъдат изчислени поотделно
за всеки проект. Обикновено за тази цел се отделя 1% от цялостния обем на
проекта.
За управлението на финансите трябва да отговарят съответните фирми,
изпълняващи проекта. Когато е необходимо съдействие от публична
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институция, то се осигурява за всички нуждаещи се – както публични, така
и частни институции.
4.2.7. Заинтересовани от проекта страни и управление на човешките ресурси
(УЧР)
След провеждането на обществени обсъждания по различните аспекти на
ЕРГО Мастерплана можем да идентифицираме доста големи групи от
заинтересовани от проекта страни. В съвместна работа с общините в Русе и
Гюргево бяха определени следните заинтересовани страни:









Кметовете на Русе и Гюргево и техните заместници;
Общинските съветници в Русе и Гюргево, занимаващи се с въпросите на
градоустройството;
Отделите в общините в Русе и Гюргево, занимаващи се с развитие на
инфраструктурата, особено главните архитекти;
Областните управители и/или представители на областните управи в
Русе и Гюргево;
Имащи допирни точки/заинтересовани представители на министерства в
София и Букурещ;
Заинтересовани фирми;
Заинтересовани граждани;
Потенциално заинтересовани НПО.

Всички заинтересовани от проекта трябва да бъдат представяни на
редовните форуми, провеждани в Русе и Гюргево. Един структуриран
постоянен процес на обсъждане би гарантирал приемането на идеи от
всички засегнати страни и по този начин би се стигнало до устойчивост на
всеки отделен приоритетен проект.
За някои от длъжностите в различни институции и фирми са нужни
„публични мениджъри” от нов тип. Първо, трябва да бъдат подготвени
длъжностни характеристики за специфичните длъжности – не само за
ръководните, но и за всички останали в новите единици.
Препоръчва се или да се работи заедно със специализирани агенции от
двете страни на р.Дунав, или за целта да се създадат независими офиси по
УЧР (управление на човешките ресурси) в Русе и Гюргево. Един от
аргументите в полза на втория вариант е, че фирмите, които разглеждат
възможността за установяване в региона, трябва да имат гаранции, че ще
намерят квалифицирана работна ръка. И способността да се предложат
съответни услуги би била убедителен аргумент при вземане на цялостно
решение.
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За допълване на услугите по УЧР ще е задължително да се създаде
структура за професионално обучение по всички необходими специалности.
Редовните курсове може да се съчетават със семинари по конкретни теми.
4.2.8 Мониторинг и надзор
За гарантиране на успешно изпълнение на всички мерки, препоръчани от
ЕРГО Мастерплана и осигуряване на устойчивост посредством всички
изисквани дейности, първо е необходимо да се създаде подходяща система
за контрол на всички различни дейности.
За целта няма да е нужно създаването на специална единица, а да бъдат
натоварени някои общински административни служители (евентуално
подпомогнати от наети консултанти) да извършват редовни проверки за
хода и качеството на извършените работи.
Като основа за това начинание трябва да се изяснят и поставят на
разположение следните неща:



Пълен списък от показатели и параметри за измерване на хода и
качеството;
Достъп до съответно определени в различните планове контролни точки
за оценка изпълнението на единичните проекти.

Тази информация изисква създаването на структурирани процедури за
контрол. Може да се помисли и за дефиниране на специфична норма по ISO
за тази цел.
За всички наблюдавани проекти трябва да бъдат създадени надзорни
съвети. Единствената разлика между случаите с публична и частна
собственост ще бъде в съответния произход на представителите. За да
станат надзорните съвети ефективни инструменти, а не само платформи за
приятни дискусии, се препоръчва в тях да бъдат назначавани само хора с
професионално минало.
„Смесеният общински управляващ комитет”, който все още предстои да
бъде създаден, трябва да има функциите на висш надзорен съвет. Всички
членове на отделните надзорни съвети по отделни проекти би трябвало да
се отчитат пред този комитет. Това трябва да бъде задължително - дори
при проекти, принадлежащи отделно на една от двете общини Русе и
Гюргево. По този начин може да бъде създадено взаимно доверие и да
бъде споделян и прилаган опитът от справяне с паралелни или сходни
предизвикателства.
Вече споменатите публични форуми, предлагащи участие на всички
граждани, трябва да се провеждат в Русе и Гюргево поне два пъти годишно.
На всеки от тях отчетът за извършеното винаги трябва да бъде следван от
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обширни обсъждания. Вероятно би могъл да бъде създаден и специален
сайт, предлагащ „онлайн” форум. Така ще се подчертае широката подкрепа
на цялата ЕРГО-програма и ще се създаде канал за идеи и оплаквания.
Изпълнението на ЕРГО Мастерплана е процес, който ще обхване
десетилетия. Нашето задължение сега е да се направи възможно гладкото
изпълнение през бъдещите години.

4.2.9 Двустранна и европейска рамка
С цел засилване на частните стопански инициативи, Русе и Гюргево са
създали подходящи платформи под формата на контактни точки за млади
предприемачи, където им се предоставя не само информация и насоки за
структуриране на бизнеса им, но и съвети по различни въпроси
(финансиране и т.н.)
Центърът за подкрепа на малки и средни предприятия в Русе вече е доста
активен в тази област, докато Трансграничен бизнес център “Данубиус” е
ориентиран специално към подпомагане на съответни трансгранични
икономически проекти. Създаването на нови трансгранични бизнес
инкубатори (виж “Приоритетни проекти”, глава 6.2) ще даде в това
отношение една идеална платформа за подкрепа на всички съществуващи
платформи и дори ще разшири обхвата на предлаганите услуги.
Имайки пред вид, че Букурещ е най.важният пазар за еврорегиона РусеГюргево, трябва да се прецени дали едно близко сътрудничество с
“Букурещки столичен център за развитие” (Zona Metropolitana Bucuresti) би
допринесло за бъдещото развитие на Русе и Гюргево. Поради факта, че
Букурещкият столичен център за развитие е непосредствено в съседство с
еврорегиона, следва да се даде приоритет на преценяването на
евентуалните възможности за бъдещо сътрудничество.
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Фигура 3: Букурещки столичен център за развитие

Основните цели, дефинирани от Букурещкия столичен център за развитие,
очертават няколко възможности за съвместна работа:






регионални, национални и международни транспортни стратегии;
стратегии за развитие на бизнес локации;
стратегии, специално насочени към възможностите за отдих, втори дом
и туризъм на кратки разстояния;
образователни стратегии и
стратегии за населените места

За да се постигне максимална полза за еврорегиона Русе-Гюргево от гледна
точка на Европейския съюз, трябва да се анализират приоритетите на
Кохезионната политика на ЕС 2014 с цел установяване на евентуални
възможности.






Четири индекса са дефинирани като обект на интерес:
уязвимост от глобализацията;
демографска уязвимост;
уязвимост от климатичните промени и
енергийна уязвимост

В сравнение с останалите страни-членки на ЕС, данните на България и
Румъния показват съществени слабости в тези области. Това, разбира се, в
никакъв случай не е нещо положително, но то открива добра възможност да
се получи пълната подкрепа на ЕС между 2014 и 2020 год. за всякакви
дейности, насочени към подобряване на съществуващото положение във
въпросните области.
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Макар че в момента не са дефинирани конкретни условия, може би е добра
идея да се действа директно в Брюксел, за да се повлияе на окончателните
условия на програмите за подпомагане преди тяхното публикуване през
2014 год.
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5 Инвестиционни проекти
След подробен анализ на всички важни документи и материали, отнасящи
се до съответните въпроси, заедно с интензивно оценяване на вариантите и
възможностите за цялостното развитие на еврорегиона Русе-Гюргево,
нашите специалисти по градско и регионално планиране направиха оценка
на общите насоки за всички дейности, свързани с бъдещото развитие.
Основен принцип в този процес, който определя всички общи въпроси на
развитието, е реалистичната преценка на стопанския потенциал и
основните бъдещи цели, които трябва да се постигнат. Това е причината
анализът на възможните икономически тенденции да е и да продължава да
бъде и занапред от най-висок приоритет за нас.
Наша допълнителна задача в съответствие със споменатия по-горе процес
беше да подберем 10 приоритетни проекта и да ги подготвим така, че
тяхното изпълнение да може незабавно да започне. Едно от важните
условия при оценката на спешността на различни дейности от дългия
списък с мерки, които като цяло са необходими в целия Еврорегион РусеГюргево, беше да подбираме единствено проекти, подпомагащи и двата
града едновременно.
Следвайки този подход, всички подбрани проекти са повече или по-малко
свързани с инфраструктурата и са доста мащабни. С това не се подценява
значението на културните дейности, например. Това е по-скоро внимание
спрямо онези проекти, чрез които се поема отговорност за бъдещото
успешно развитие на градовете и регионите на Русе и Гюргево.
Тъй като стопанското развитие определя необходимостта от всякакъв вид
инфраструктура в градовете и регионите, то най-важните изисквания на
този сектор станаха и най-решаващите фактори за решението с какво да
започне оценката.
При положение, че половината от инвестициите в инфраструктура са
насочени към различни транспортни сектори, поставихме акцент върху найважните транспортни въпроси.
Енергията като основен източник и двигател както за производствени, така
и за частни инициативи, беше следващият обект за най-необходимите
проекти.
Като следващ приоритет бяха определени туристическите дейности,
включващи културата, природата и околната среда.
Не на последно място беше определен проект за сектора за недвижими
имоти както за осигуряване на висококачествени и достъпни жилищни
сгради, така и същевременно за саниране на съществуващите сгради.
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5.1 Списък на приоритетните проекти
Колкото по-дълго работехме по мастърплана Русе-Гюргево, толкова повече
неща се очертаваха като важни за безпроблемното развитие на двата града
на различни нива. Затова трябваше да подберем онези проекти, които имат
пряко въздействие върху процеса на развитие. За да стане ясно, че не сме
забравили възлови въпроси, даваме пример за много важни проблеми,
трябва да се структурират при една следваща стъпка на програмата:






Важни въпроси, но вече ясно очертани и локализирани; като пример за
този раздел може да бъде един план за развитие за оптимално
структуриране на пристанищата на Русе и Гюргево или разполагане и
структуриране на логистични центрове;
Важни въпроси, които обаче трябва да бъдат оценени в процеса на
обществено обсъждане, като например много чувствителното оформяне
на крайбрежните райони на Русе и Гюргево заедно с убедителни
решения за начина, по който може да се реализира привлекателна
линия за връзка през река Дунав;
Важни проблеми, които, обаче, трябва най-напред да се изяснят по
отношение на определяне на основните въпроси: всички въпроси на
социалната инфраструктура като образование, здравеопазване и
култура.

Все пак, всички приоритетни проекти, представени по-нататък, заедно
изграждат основа за всякакви бъдещи инициативи и дейности. Обикновено
всички са подвластни на лични съображения; наше задължение беше да
останем с една гледна точка, която е стратегическа (= от по-високо).
5.1.1. ИКОНОМИКА
5.1.1.1 Мега-площадки (300-400 ха)
за мащабно промишлено строителство. С цел осигуряване на ядро за
непрестанно проспериращо икономическо развитие, в еврорегиона РусеГюргево трябва да се разположи някакво водещо предприятие.
5.1.1.2 Трансграничен бизнес инкубатор (трансгранични бизнес инкубатори)
за малки предприятия, заети с трансгранични дейности. В противовес на
големите промишлени концерни, малките и средни предприятия (МСП)
имат нужда от подкрепата на структурирана програма за помощ,
ориентирана към целия регион на Русе и Гюргево и дори за износ.
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5.1.2 ТРАНСПОРТ
5.1.2.1 Нов Дунав мост (заедно с магистрала, минаваща и край двата града)
Задължителен елемент за осигуряване на положително развитие на
Еврорегиона Русе-Гюргево
5.1.2.2 Високоскоростен влак (заедно с ж.п. линия, свързваща двата града)
Този международен проект има много положително влияние върху Русе и
Гюргево, тъй като осигурява едновременно бърз достъп до важни
дестинации (особено до Букурещ) и по-лесен достъп до Еверорегион РусеГюргево.
5.1.2.3 Интегрирано решение с градска железница/трамвай за двата града
Транспортният гръбнак трябва да се завърши с компетентни мрежи за
обществен транспорт. Съществуващите в Русе и Гюргево ж.п. линии
позволяват лесното създаване на такава система.
5.1.3.

ЕНЕРГИЯ

5.1.3.1 Енергийна ефективност /квартали с активна енергия
Пестенето на енергия означава пари. Подобряването на стандарта на
сградите позволява значително намаляване на нуждата от отопление или
охлаждане.
5.1.3.2 Решения за управление на енергията /вариант “от смет – в електричество”
Доброто управление на енергията предлага възможност за намаляване на
консумацията както в обществения, така и в частния сектор. Изхвърлянето
на битовата смет, например, със сигурност не е последната дума по този
въпрос. На сметта трябва да се гледа като на енергиен ресурс.
5.1.4

ТУРИЗЪМ

5.1.4.1 Нови туристически информационни центрове от двете страни на Дунава
Особено тези, които пътуват по Дунава, трябва да бъдат привлечени да
останат в региона. Първото впечатление е определящо за създаване на
съответно търсене.
5.1.4.2 Създаване на зелени зони
До сега на парковете, горите и най-общо на природата се гледаше като на
нещо, което да се съзерцава, но не и да се използва. Трябва да се
създават зелени зони като центрове за отдих.
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5.1.5

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

5.1.5.1 Програма за саниране на градските центрове (заедно с широко обхватни
мерки за енергийна ефективност)
Привлекателните условия за живот са основен аргумент при избирането на
едно място за дом. Вместо да се оставя недвижимата собственост в
централните части на градовете в лошо състояние и да се отива към
предградията, ревитализацията на градските центрове може да предложи
чудесно място за живеене, както и да създаде съществени възможности за
работа на строителните фирми.
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5.1 5.2 Разработване на проекти

Професионалното оценяване на проекти обикновено върви по един
стандартизиран процес:

Проектните профили, разработени
в рамките на ЕРГО-Мастърплан, са
предварителните предпроектни
проучвания,съставени от всички
стъпки на фаза “Дефиниция”.

Обща оценка

ДЕФИНИЦИЯ
Ключови цифри
Да / не

Въз основа на фаза “Дефиниция”
могат да се определят
произтичащите стъпки, като се
даде заявка за пълно
предпроектно проучване, което
определя всички изисквания за
етап “Подготовка”.

Възможност за маркетинг
Техническа обосновка

ПОДГОТОВКА

Икономическа обосновка
Да / не
Схема за техническа
реализация
Бизнес-план

РЕАЛИЗАЦИЯ

План за изпълнение
Да / не
Подробно планиране

Производство/строителство

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнение
Действие

ДЕЙСТВИЕ

Оптимизация

Схема 1:
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5.3 Профили на проектите
Всеки проектен профил, който се разработва за всеки от подбраните
приоритетни проекти, предлага пълната информация, нужна за вземането
на ясно решение, както и пълна схема за незабавно изпълнение.
Трябва да е ясно, че на този етап на един общ мастърплан ние трябва да
дадем само по две заключения за всеки приоритетен проект:

тази проектна идея целесъобразна ли е по принцип? (обща
оценка)

Какви са приблизителните очертания на предварителните
очаквания от проекта? (описание)
За да се създаде добра основа за влизане в следващата фаза на
разработване (Подготовка), се дефинират следните основни параметри:




Размери и обеми
Местонахождение и разположение
Качество и изпълнение

Тези отделни предварителни предпроектни проучвания предлагат цялата
необходима информация в кондензирана форма, отговаряща на всички
конкретни изисквания на ТЗ и предлагаща оптимална ориентация, добра
сравняемост и ясна структура:











база
изисквания
Размери
разположение
бизнес модел
финансиране
изисквания за работна ръка
влияние върху трудовата заетост
реализация
управление

Въз основа на тези фактори лесно може да се премине към следващата
стъпка от изготвяне на предложението – предпроектно проучване.
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Мастерплан
Част 2
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6 Приоритетни проекти

1

Икономика; мега-площадка(площадки)

2

Икономика; трансгранични бизнес инкубатори

3

Транспорт; нов мост (нови мостове) на р. Дунав

4

Транспорт; високоскоростен влак

5

Транспорт; интегрирана градска железница / трамвай

6

Енергия; управление на енергията / отпадъците – в енергия

7

Енергия; квартали с активна енергия

8

Туризъм; туристически информационни центрове

9

Туризъм; зелени зони

10

Недвижими имоти; саниране на централните градски зони
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Мастерплан
Приоритетен проект
1
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6.1

Мега-площадка (мега-площадки)

6.1.1 База
Еврорегионът Русе-Гюргево се сблъсква със спад на населението, особено
при младите хора (виж “Демографско развитие”). Това се поражда преди
всичко най-общо от липсата на местни работни места, както и на
привлекателни работни места в частност. Тази очевидна тенденция трябва
да бъде спряна и обърната в обратна посока.
Според основния принцип на промишленото развитие, това обикновено се
получава отгоре надолу, а не отдолу нагоре. С други думи, създаването на
големи фирми генерира значително търсене на работна сила само по себе
си и стимулира стопанския растеж и изискванията на трудовия пазар от
страна на местните доставчици. Обикновената практика показва, че броят
на производните работни места, създадени от доставчици и местни услуги,
е двойно по-голям от броят на заетите в самото производствено
предприятие.
Ето защо най-неотложното решение на този основен проблем за Еврорегион
Русе-Гюргево е да се привлекат най-малко 1-2 големи фирми, за да могат
да поведат и задвижат устойчиво търговско развитие в по-широките
граници на целия регион.

6.1.2 Изисквания
За да се постигне такъв очакван резултат, трябва да бъде убеден един
производител от висока класа да дойде в Русе или в Гюргево. Такова
предприятие трябва да има потенциала да може в крайна сметка да наеме
около 5000 работници и служители с различна квалификация. Създаването
на такава работна площадка би създало – съгласно горните сметки – общо
между 10 000 и 15 000 работни места.
Един анализ на съответния пазар показва, че само няколко бранша работят
в такива големи предприятия в целия регион. Освен това, единствената им
мотивация за създаване на нови производствени мощности е да следват
определено видимо пазарно търсене, като например регионално търсене на
съществуващ продукт или изискване за предлагане на нови продукти,
породено от околните регионални и/или международни пазари.
Резултатите от нашите интензивни оценки определят автомобилния сектор
като най-обещаваща възможност за настаняване на производствено
предприятие в еврорегиона Русе-Гюргево. След очевидното намаляване на
пазара в резултат на световната криза от 2008-2009 год., различни
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производители (като “Фолксваген”, например) или фирми за сглобяване
(като MAGNA) в момента в различна степен са в процес на търсене на места
за заводи в (Юго-)Източна Европа.
Макар че повечето от европейските производители на автомобили в
момента са със запълнен капацитет или дори над него (като PSA), те все
пак имат желание да се подготвят да посрещнат очакваното натрупано
търсене на автомобили в целия регион. Като илюстрация може да сравним
някои от цифрите, валидни за момента:






Германия
Австрия
България
Румъния
Албания

580 автомобила / 1000 жители
500 автомобила / 1000 жители
340 автомобила / 1000 жители
170 автомобила / 1000 жители
70 автомобила / 1000 жители

Като се има предвид , че след 20 години Румъния и България трябва да
достигнат нивото от 1 автомобил на 2 души, както и че средният цикъл на
използване на автомобил е 10 години, може да се пресметне, че
средногодишното търсене в тези две страни може да се очаква да достигне
2 милиона броя до 2030 год.
В съответствие с тези очевидни Размери и съобразно обичайния размер на
заводите за автомобилостроене (които произвеждат приблизително 120 000
бр/год.), големите производители трябва да се подготвят за създаването на
напълно оборудван завод в рамките на по-малко от година. Поради тази
причина те търсят място, където има всички условия за незабавен старт
при получаване на стратегическото решение на техните управителни
съвети.
За да отговори на съответните минимални изисквания (виж по-нататък),
един район трябва да има следните предимства:







Осигурено наличие на цялата площ, за да може един производител
незабавно да получи собственост или концесия
Наличие на съществуваща връзка с улична и ж.п. мрежа до самото
място
Осигурено достатъчно захранване с вода и енергия
На мястото има опитни работници и под-доставчици
Има добър стандарт на условия за работа и живеене
Наличие на политическа и финансова подкрепа (грантове, данъчни
преференции и т.н.)

6.1.3 Размери
За производството на 120000 автомобила на година (при положение, че се
създаде пълно производство; ако се иска само сглобяване, търсенето ще е
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по-малко) ще е необходима площ от около 300-300 ха (“мега-площадка”).
Този терен трябва да е цял или най-малкото да предлага връзка между не
повече от 2-3 подразделения. Трябва да е доказуемо без каквито и да е
възможни замърсители, както и да може да предложи достатъчно
стабилност за създаването на промишлено производство.
Създаването на завод за автомобили в споменатия по-горе размер изисква
инвестиция от около 300-500 милиона евро. Автомобилните компании са
напълно наясно с европейското законодателство, особено с възможностите
за финансова подкрепа. Трябва да е ясно поне това, че те очакват 100% от
помощта, позволена от законодателството на ЕС (да не забравяме, че
вашите конкуренти за най-вече в Турция, може би и в Източна Германия
или, по очевидни причини, може би в Гърция).

6.1.4 Разположение
Един нов Дунав мост между Русе и Гюргево, заедно със силни ж.п. връзки,
ще даде огромно предимство на местоположението, независимо от коя
страна на Дунава е разположена мега-площадката.
За да се избегне усложняването на трафика, едно основно бъдещо
изискване е пряк достъп до магистрала по Дунав мост. Освен това – както
вече беше споменато - е необходима пряка връзка с ж.п. транспорта.
Прекият достъп до Дунава би могъл може би да бъде предимство, но
вероятно няма да е решаващ фактор за местоположението. От друга
страна, един добър обществен транспорт ще окаже силна подкрепа на
оценката на местоположението.
Друг елемент е захранването с електричество. Минималното изискване за
мега-площадка се определя на 50 mW, което най-вероятно съответства на
цялото действително потребление на Гюргево.
Като се вземат предвид всички неща, бихме определили районите на Русе
или Гюргево като изпълняващи всички определени изисквания. Те са
показани на местоположенията по-долу:
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Фигура 3: Оценка и предложение за възможно разположение на мега-площадски в Русе и Гюргево

Фигура 4: Оценка и предложение за възможно разполагане на мега-площадки в Русе и Гюргево

6.1.5 Бизнес модел
Този проект крие в себе си едновременно както големи възможности, така
и рискове. От една страна, еврорегион Русе-Гюргево отговаря на всички
изисквания за “мега-площадка”, дефинирани от автомобилостроителите.
От друга страна, ще са необходими значителни инвестиции, само за да
може да се влезе в “състезанието по красота”, и все пак някоя от големите
автомобилни компании може да реши да се установи някъде другаде в
целия регион в по-широки граници.
Тъй като такива големи площи не са на разположение навсякъде,
шансовете да ви изберат са доста сериозни. Освен това, примери от САЩ
показват, че наличността на мега-площадки привлича не само
автомобилната индустрия, но и други предприятия. Ето защо
съпоставянето на възможностите и рисковете ясно накланя везните в
положителна посока.
Общата цена за закупуване на 300-300 ха земя, която е отворена по
подходящ начин и почистена от всякакви замърсители, ще изисква
инвестиция от общо между 40 и 100 милиона евро. Също като
съществуващите “Свободни зони” в Русе и Гюргево, една частна фирма
трябва да поеме такава инвестиция с пълното съдействие на всички
публични органи. Може да се помисли дори и за юридическата форма на
съвместно предприятие, като се предлагат възможности за преки
инвестиции на местни хора, като по този начин се осигурява бъдещето на
родното им място.
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Поради факта, че след 2-3 години се очаква по-силен икономически
растеж, не бива да се губи време за започване на това начинание.
Очевидно е, че различни автомобилни концерни вече се оглеждат за
възможно местоположение на бъдещи производствени предприятия. Затова
трябва да имаме предвид , че “ранно пиле рано пее”.
Вече бе показано, че една качествена производствена площадка ще създаде
най-малко 10 000 работни места. Дори и само тази цифра си заслужава да
се вложат всички усилия за такъв проект. В случай на успешно изпълнение
ще се генерира огромен приход не само за работниците, но и за общините
чрез различни данъци и такси.

6.1.6 Финансиране
Създаването на мега-площадка е частен проект, подкрепен от всички
публични институции. Ето защо, макар че инвестициите ще дойдат от
частна страна, от публичния сектор трябва да се предоставят различни
субсидии.
Главната цел в първия етап ще е да се намери и убеди инвеститор да
финансира закупуването и да създаде район с подходящ размер. Такова
начинание със сигурност ще има подкрепата на ЕИБ (|Европейската
инвестиционна банка) или на частни фондове.
В момента, в който една фирма реши да се настани там, те ще поемат
отговорност за цялото управление на финансирането. За тях това е просто
обикновен бизнес.

6.1.7 Изисквания за работна ръка
Производството на каквито и да е превозни средства изисква
квалифицирана и опитна работна ръка. Висококачественото обучение в
университетите в Русе или Букурещ, съчетано с използването на специален
център за квалификация, ще гарантира наличието на достатъчно
квалифицирана работна ръка.
На всеки 5000 работници около 10% имат нужда от по-високо ниво на
образование, а около 1-2% от тях идват от извън региона. Излишно е да се
казва, че едно международно училище за децата на чужденци, например,
ще даде допълнително предимство на този проект.
Особено по отношение на местните под-доставчици или доставчици на
услуги е необходимо да се разбере, че тръстовете, които имат клонове по
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целия свят, следват една определена философия навсякъде. По
конкретно, това означава, че строгото съблюдаване на определена рамка от
условия е задължително изискване за участие в този бизнес.

6.1.8 Влияние върху трудовата заетост
Както беше казано по-горе, една мега-площадка ще осигури пряко 40005000 работни места, а непряко ще доведе до същия брой работни места,
открити от подизпълнители или доставчици на услуги. Многобройни малки
фирми ще генерират приблизително около 1000-2000 други: от хотели,
ресторанти и подобни до лични услуги като фризьори, лекари и т.н.
Това е устойчив ефект поради дългосрочната перспектива на такова бизнес
начинание. Освен това следа да се има предвид , че установяването на
една водеща компания със сигурност ще привлече и други за започване на
стопанска дейност в Русе или Гюргево.
Най-важното нещо, разбира се, е това, че осъществяването дори на една
мега-площадка съществено ще възпре емиграцията на младежите от
региона. Дори обратното, положителните перспективи ще насърчат много
от тях да открият свои собствени фирми, като по този начин ще създават
допълнителни работни места не само за себе си.

6.1.9

Реализация
Трябва да се предприемат незабавни действия за намиране на частни
инвеститори за първоначалната подготовка на една мега-площадка. В
подкрепа на такава стъпка може да се създаде една подходяща фирмаплатформа, която по-късно може да се прехвърли на един или повече
инвеститори.
Това изисква определяне на устройствени планове и преди всичко
разработването на подходящ бизнес план заедно със съответните рекламни
материали и интернет сайтове, насочени към всички заинтересовани от
проекта страни.
Същевременно, към потенциално заинтересованите страни трябва да се
подава информация, за да знаят, че вече се разработва една възможност,
която е изключително благоприятна за тях.
В момента, в който една голяма фирма реши да се установи в еврорегиона
Русе-Гюргево, те ще ръководят сами всички останали процеси. Така или
иначе, трябва да е ясно, че трябва да се спазват правилата съгласно този
ЕРГО Мастерплан, дори и да са в противовес на идеите на инвеститорите.
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6.1.10 Управление
Цялото управление на този проект се осигурява от частния сектор – найнапред със създаването на самата мега-площадка, както и по-нататък, след
като някой производител се установи там. Единственото задължение на
публичния сектор е да намери правилния начин за осигуряване на всякакъв
вид подкрепа от една страна, както и за стриктно следване на всички
устройствени правила, разработени в ЕРГО Мастерплана, от друга страна.
В общинската администрация трябва да се създаде специално звено с оглед
изпълнение на публични задачи. Най-добре би било да има един общ
административен орган за Русе и Гюргево, за да се осигурят
конкурентноспособни локации за различните предложения, без да се прави
компромис с качеството или изключения от рамковите условия.
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Приоритетен проект
2
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6.2 Трансграничен бизнес
инкубатор(трансгранични бизнес инкубатори)
6.2.1 База
За разлика от големите производствени фирми, МСП (малките и средни
предприятия) обикновено не работят с глобален мащаб. Ето защо техният
пазар е ограничен до собствената им страна или дори само до региона.
Поради тази причини преминаването на такива фирми през границата е от
една страна огромна бариера, а от друга страна води до ситуация, при
която те не могат да достигнат минимален обем на поръчки за постигане на
растеж.
В резултат на такова развитие младите предприемачи често се провалят при
първия си опит да създадат фирма. Само малка част от тях отново биха
започнали със същото. Повечето спират кариерата си като предприемачи,
а други избират да се насочат към по-голям пазар (като Букурещ или София
в нашия случай), за да започнат отново, очаквайки по-добра пазарна среда.
За да се задържат младите и свежи инициативи вътре в еврорегиона РусеГюргево, стопанските дейности при всички положения имат нужда от
подкрепа. За онези, които предлагат интересни продукти или услуги, но им
липсва достъп до по-голям пазар, предлагащ достатъчно приходи, трябва
да има определени бизнес инкубатори, които да им помагат в
осъществяването на сполучливите им идеи.
Само за сравнение: един поглед към положението в доста добре развитата
Австрия: От общо около 400 000 фирми, около 90% имат по-малко от 10
души персонал; 50% от фирмите се състоят само от един човек. Докато
най-голямата австрийска фирма – ОМV – показва годишни обороти от над 30
милиарда евро, фирмата, която е на 1000-то място, се радва на оборот от
около 60 милиона евро. Трите най-големи работодатели имат по над 70 000
работници и служители (което показва, че само тези три фирми дават
сходен процент работни места като всички останали австрийски фирми от
долната половина на класацията, взети заедно)
Така или иначе, по-голямата част от фирмите са доста малки. Това показва
взаимодействие между големите производители и МСП и че двата сектора
имат взаимна необходимост един от друг.
По отношение на износа, около 10% осъществяват трансгранична дейност,
като този дял почти не зависи от размера на фирмата. Съотнесено към
Еврорегион Русе-Гюргево, това ще означава, че особено при стартиращите
фирми ще има добър потенциал за съответни инициативи.
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6.2.2 Изисквания
Какво е необходимо, за да могат малките фирми да оперират през
границата?







Трябва да са добре ориентирани към конкретен пазарен сегмент в своя
целеви регион или страна.
Трябва да имат стратегия за начина, по който да излязат на нов пазар.
За тази цел трябва да открият подходящи партньори на новите пазари.
За да може да се осъществява комуникация, са необходими известни
езикови умения.
Необходима е и добра ориентация за съответната законодателна среда
(включително данъчните закони и нива).
Често се препоръчва и дори е задължително да се навлезе на нов пазар
чрез консорциум: друга бариера за начинаещите износители.

Един определен бизнес инкубатор трябва да подпомага такива фирми за
преодоляване на всички тези потенциални пречки. Ето защо една
подходяща програма за инкубатори за трансгранични дейности трябва да
включва (като минимум):







достъп до конкретна информация и ноу-хау по отношение на различни
целеви региони и пазарни сектори
разнообразни възможности за обучение и квалификация, включително
езици и теми, свързани с износа
редовни събития за осигуряване на информация за различни пазари и
примери за най-добри цени при успешни трансгранични дейности
местен консултант по данъчни и правни въпроси с опит в международна
среда
консултации при кандидатстване по различни търгове и обявления за
набиране на проектни предложения
подпомагане по въпросите на маркетинга, комуникацията и връзките с
обществеността.

Всичко това трябва да се помещава в една привлекателна сграда, която
подканя хората да положат началото на предприятие, ориентирано към
преминаването на граници.

6.2.3

Размери
Когато се обмисля изграждането на една сграда за конкретни бизнес
инкубатори, както беше посочено по-горе, трябва да се има предвид , че в
момента може би около 100 фирми (най-вече новосъздадени) в Русе се
интересуват от такова предложение и около 40 в Гюргево. Около 20%-30%
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от тях са реалистични кандидати за установяване на дейността си в трансграничен бизнес инкубатор.
Вземайки средна необходимост от около 50 кв.м. за офис на една фирма и
приемайки, че след около 5 години известен брой фирми могат да удвоят
размера си, можем да преценим, че търсенето на офис пространство ще е
около 3,000 m2 за Русе и около 1,200 кв.м. за Гюргево. Само около 10% от
фирмите ще се нуждаят от допълнително място за изследвания и/или
производство, с размер от по около 100 кв.м., т.е. още около 600 кв.м. в
Русе и 240 кв.м. в Гюргево.
Ще е необходимо допълнително място за складове; може би площ, сходна
на тази за офиси. Като цяло се предвижда необходимост от площ около
6600 кв.м. за Русе и около 2640 кв.м. за Гюргево след 5 години.
Управленският и обслужващият персонал (независимо дали са на пряк
трудов договор с бизнес инкубатора или, например, с местна юридическа
фирма), се преценява на около 10-12 за Русе и 4-5 за Гюргево. За тази цел
е необходима допълнителна площ от около 200 кв.м. /80 кв.м. съответно за
Русе и за Гюргево.
В допълнение трябва да се добавят помещения за срещи или събития,
кафене/столова от още около 300 кв.м. /120 кв.м. за Русе/Гюргево. Освен
това е необходимо да се добавят спомагателни площи (20% от 7100 или 2880
= 1420 кв.м.) за Русе и съответно 580 кв.м. за Гюргево. Следвайки тези
изчисления, реалистично можем да преценим общо търсене за различни
нужди от около 8000 кв.м. за Русе и 3500 кв.м. за Гюргево.
В допълнение, ще са необходими около 100 паркоместа в Русе и 40 в
Гюргево. Смятайки по 30 кв.м за всяко, ще са необходими площи за
паркиране от 3000 кв.м. в Русе и 1200 кв.м. в Гюргево.
Приемайки, че сградите са на 4 етажа, необходимо е за този проект за Русе
да се определи терен от около 5000 кв.м., а за Гюргево – от около 2000
кв.м.

6.2.4

Разположение
Като всяка нова обществена сграда в Еврорегион Русе-Гюргево, и двата
бизнес инкубатора в Русе и в Гюргево трябва да станат забележителности.
Добрият проект и висококачественото строителство (особено що се отнася
до параметрите на енергийна ефективност) ще им дадат уникални
характеристики само срещу минимално увеличени разходи, но всеки в
града незабавно ще узнава какви и къде са тези уникални сгради.
Местоположението трябва да осигурява достъп както до главните улици,
така и до обществения транспорт. Освен това трябва да са в близост до
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градските центрове, а не далеко извън него. Едно удобно местоположение
в Русе би било на западната гара (“Пристанищна”, като цел за разширяване
на “Александровска”), където трябва да се разположи спирка от градския
ж.п. транспорт. Добър кандидат за тази цел в Гюргево е местоположение в
началото на застрояването на Soseaua Portului.

Фигура 5: Трансгранични бизнес-инкубатори

6.2.5 Бизнес модел
И за двата трансгранични бизнес инкубатора трябва да се създадат частни
фирми, натоварени с разработването, изграждането и експлоатацията на
тези обекти. Такива “фирми-платформи” трябва да са изцяло собственост
на съответните общини Русе и Гюргево. Трябва да се създаде ефективно
управление, което се отчита пред задължителен надзорен съвет.
Основната идея тук е да се обхване основният дял от необходими
инвестиции чрез субсидии и спонсори. По този начин, занижената
амортизация ще позволи ниски наеми за обслужваните фирми. Така
текущите разходи за стартиращи фирми могат да поддържат ниски нива,
което е огромна помощ в натура за тях.
За да не се допусне вече създадени фирми да се възползват от това
предложение въпреки достигнатата си доходоносна пазарна позиция, всеки
кандидат трябва да преминава през строга процедура на оценка, за да се
гарантира постигането на очаквания ефект.
По принцип, един бизнес инкубатор приютява дадена фирма само за
определен срок, а не завинаги. Обикновено са нужни 4-5 години една
стартираща фирма да достигне до размер, който и налага да се измести в
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своя собствена база. В тази връзка трябва да се обмисли една определена
навременна процедура по напускане.
При всички положения ръководството на трансграничните бизнес
инкубатори трябва да балансира бюджета си с приходи от наеми, такси за
услуги и субсидии (спонсориране). Такъв един проект няма смисъл, ако е
необходимо постоянно финансово захранване след първоначалната фаза на
работа.
Що се отнася до цялостния инвестиционен обем, едно грубо изчислени дава
следните цифри:
РУСЕ
Закупуване на земя (5000 кв.м.)
Откриване на терена (осигурено от
общините)
Изграждане на сгради (8000 кв.м.)
Обзавеждане

0
0

€
€

9 600 000 €
1 600 000 €

Площи за паркиране (3000 кв.м.)
Инвестиция общо

600 000 €
11 800 000 €

ГЮРГЕВО
Закупуване на земя (2000 кв.м.)
Откриване на терена (осигурено от
общините)
Изграждане на сгради (3500 кв.м.)
Обзавеждане

0
0

€
€

4 200 000 €
700 000 €

Площи за паркиране (1200 кв.м.)
Инвестиция общо

240 000 €
5 140 000 €

Могат да се дефинират следните разходни пера (на годишна база):

амортизация на инвестициите (5%)

инвестиции за подмяна (1%)

лихва (2% върху инвестициите)

енергия

поддръжка

режийни (за ръководния и обслужващия екип)
При положение, че 70% от инвестициите могат да се покрият от грантове и
разликата може да се финансира на базата на амортизационен период от 20
години, може да се определи балансът на тези разходи спрямо прихода.
По отношение на приходната страна, това е привлекателна оферта за
всички заинтересовани фирми, като се използват следните разценки (вкл.
всички режийни, като напр. отопление, почистване, рецепция и т.н.)


5 €/кв.м. на месец

за офис
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3-4 €/кв.м. на месец
за
производствена/изследователска база

1 €/кв.м. на месец
за складово пространство
Необходимо е допълнително предпроектно проучване с цел определяне
дали приход на това ниво е достатъчен за покриване на всички разходи или
дали делът на инвестиционните разходи, покрити от грантове, трябва да се
увеличи.

6.2.6

Финансиране
Както беше вече обяснено, целта е да се ограничат разходите по начин, по
който в крайна сметка те ще могат да бъдат напълно покривани от
източниците на приходи. Ако от България или Румъния се вземе
политическо решение за осигуряване на конкретни средства за такъв
проект – не само да се покрива необходимата инвестиция, но и да се
предлагат съответни услуги – това може да изпълни програмата, предлагана
на млади предприемачи в целия Еврорегион Русе-Гюргево.
Без съмнение най-голямата част от основната инвестиция трябва да дойде
от публични източници. Една следваща стъпка ще бъде план за работа,
който дефинира нужните етапи. Това изисква създаване на модулна
строителна концепция, даваща възможност за реализиране на цялостен
проект на 2 или 3 етапа съобразно нуждите и поставените цели за успешно
развитие.

6.2.7

Изисквания за работна ръка
Както бе пресметнато по-горе, за изпълнение на всички необходими услуги
ще са необходими 10-12 служителя в Русе и 4-5 в Гюргево.
Поставянето на цел от 80 фирми-участнички, настанени в двата
трансгранични бизнес инкубатора, ще доведе до около 400 работни места в
Русе и Гюргево.
Друг положителен ефект е това, че изграждането на сградите на бизнесинкубаторите ще осигури работни договори на регионални или дори на
местни фирми, като по този начин ще се генерират определен брой
вторични работни места.
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6.2.8

Влияние върху трудовата заетост
На базата на очакването, че 20% от фирмите, настанени в трансграничните
бизнес-инкубатори в Русе и Гюргево, ще имат много положително развитие,
60% ще растат умерено, а останалите 20% ще фалират, могат да се посочат
следните очаквания за развитие на трудовата заетост:
Фирми, показващи умерено развитие и започващи с 2 работни места на
пълен работен ден, средно ще имат по 4 работни места на пълен работен
ден след 3 години и 6 работни места на пълен работен ден при напускането
си (след 4-5 години).
Фирмите, които се развиват по-бързо, ще растат с двойни темпове спрямо
тези, дадени по-горе; неуспешните единици може би ще се разпадаат в
рамките на 3 години.
Приблизителните изчисления показват, че трансграничните бизнес
инкубатори ще имат капацитет да подпомагат създаването на допълнителни
300 работни места (нето) за период от 5 години.
Изчислено за период от 20 години (амортизационния период на сградите),
инвестицията за всяко новооткрито работно място е само около 14 000 евро.
Трябва да се спомене, че съгласно правилата на ЕС Източна Германия за
сравнение осигурява субсидии до 500 000 евро за създаване на работно
място.
Този убедителен сценарий подчертава спешната необходимост от
осъществяването на трансгранични инкубатори в Русе и Гюргево.

6.2.9

Реализация
Поради очевидната необходимост и положителните ефекти, представени
по-горе, спешно е необходимо да се изготви точно предпроектно
проучване. Същевременно с това трябва да се направи оценка на всички
възможности за финансиране, особено чрез различни субсидии.
За да стане този проект по-осезателен и видим не само за привличане на
потенциални фирми, но и за гражданите на Русе и Гюргево, трябва да се
предприеме един международен архитектурен конкурс, базиран на ясно
определени цифри.
За да се осигурят предварително добри резултати, трябва окончателно да
се определят местоположенията в Русе и Гюргево и да се покаже в пълнота
наличността на съответни терени. Дори и преди да са завършени
окончателно оптималните проекти за сградите, теренът може да се
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подготви (вероятно включително и необходимото почистване от
замърсявания) за незабавно стартиране на строителството.
В момента, в който има яснота по основните изисквания, трябва да се
създадат споменатите по-горе фирми-платформи и да им се даде пълна
отговорност за цялостното по-нататъшно планиране, строителство и
експлоатация.

6.2.10 Управление
В началния етап една съвместна комисия от общините в Русе и Гюргево
може да организира принципната подготовка на проекта. След постигането
на основните решения за одобрение/неодобрение може да се наеме
конкретен консултант за професионално осигуряване на всички услуги,
необходими за реализацията, или на този етап вече могат да се създадат
споменатите по-горе фирми-платформи. При втория случай
новосъздаденото ръководство също трябва да има подкрепата на опитни
консултанти.
Всички останали задължения трябва да се поемат от новосъздадените
фирми-платформи и специално обучените им ръководни екипи, управляван
от силни надзорни съвети.
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Приоритетен проект
3
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6.3

Нов Дунав мост

6.3.1

База
Предвид очевидната нужда от транспортен капацитет както по отношение
на пътища, така и по отношение на ж.п. транспорт по европейския коридор
от Киев (Москва) до Истанбул е ясно, че съществуващият мост над река
Дунав при Русе/Гюргево вече не може да обслужва трафика в сегашния му
обем. При наличието на сегашната степен на пряк трансфер на товари до
Румъния и България (и двете бъдещи участнички в договора от Шенген),
както и непрестанното силно нарастване на обществения и товарния
транспорт по този маршрут, е необходимо незабавно да се изгради нов мост
на този важен транспортен възел, в съответствие с развитието на региона.
България и Румъния заедно с Европейския съюз са постигнали съгласие да
дадат най-висок приоритет на този проект. Ето защо, въз основа на общите
оценки, дадени по-долу, възможно най-скоро трябва да започне тръжна
процедура по целия проект.

6.3.2

Изисквания
Новият мост между Гюргево и Русе трябва да бъде високоскоростна връзка
по шосе и по ж.п. линия. Магистрала (с по две платна във всяка посока) и
високоскоростен влак (две линии) биха осигурявали необходимия
капацитет. При по-нататъшна оценка ще се определи дали е по-удачно да
се изгради един мост за двата вида транспорт или ще е по-целесъобразно
да се направят два отделни моста, по един за автомобили и за влакове.
Трябва да е ясно, че дори и с вложени максимални усилия и с пълната
подкрепа на всички участващи партньори, изграждането на един такъв мост
реалистично ще изисква около 10 години, с възможно съкращаване на
срока до 7-8 години.
След като веднъж се направи такъв мост, най-вероятно ще се създаде и
още един по пряката връзка между Букурещ и София (северно от Плевен).
След осъществяването на това пресичане на река Дунав би могъл да се
сложи и още един мост на прекия път между Букурещ и Варна (при
Силистра). Най-вероятно и двата моста ще използват съоръженията на
водноенергийни ценетрали, планирани точно в тези две точки, като
основно трасе.
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Когато целият този капацитет се приведе в експлоатация (след около 25-40
години), може да се обмисли и втори мост между Гюргево и Русе за
посрещане на нарасналите нужди.
6.3.3. Размери
При положение, че дължината на новия мост ще е същата като на
съществуващия, може да се допусне обща дължина от около 3.5 км. От
цялата тази дължина само 900 м ще са над водата (750 м над основната
река и 150 м над страничен приток). Ширината може да е около 30 м (за 2 х
2 ленти шосе и 2 ж.п. линии).
Очевидно е, че и от двете страни на Дунава ще трябва да се добавят
допълнителни километри магистрала и високоскоростна ж.п. линия. На
румънската страна ще е необходима и нова ж.п. гара.

6.3.4

Разположение
Както е посочено по-горе, новият мост (новите мостове) трябва найвероятно да се разположат точно успоредно и на изток от съществуващия
мост. Такова разположение предлага различни предимства:






Местоположението на сегашния мост има оптимално разположение по
маршрута север-юг.
Съществуващите връзки могат да се използват и за новия мост.
Може да не намали потенциалното въздействие върху околната среда.
Сегашният мост може да се използва за намаляване на шума и визуално
прикриване на новия мост.
Потенциалните проблеми с образуването на завихряния могат да се
избегнат с използването на свързващи трегери .

При всички положения, обаче, трябва да се определи алтернативно
местоположение за един мост западно от Русе. Трябва да се определят
линиите за достъп от двете страни на Дунава и да не се позволява никакво
застрояване там през идващите десетилетия.
На североизток от Гюргево трябва да се разположи изход от новата
магистрала и то по начин, който гарантира пряк достъп до вече
определения и частично съществуващ околовръстен път около Гюргево. На
север от моста може да се разположи нова ж.п. гара, като по този начин ще
се предложат връзки между международния бърз влак и местната градска
железница (трамвай); могат да се изградят и паркинги, на които гостите на
града да оставят автомобилите си и да ползват обществения транспорт.
За Русе е необходимо да се изгради изход от магистралата точно след
моста, за да се предложи лесен достъп до различните промишлени обекти
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наоколо. Освен това ще е нужно да се изгради обходна връзка изток-запад,
за да се намали натовареният трафик през града. За да може
високоскоростният влак да спира на съществуващата гара в Русе, трябва да
се направи обходна ж.п. връзка на юг от Русе.
Съществуващият в момента мост трябва да се запази не само като
исторически паметник на техниката, но и като функционираща връзка за
пешеходци, велосипедисти, регионални влакове (свързващи преди всичко
Гюргево и Русе преди всичко с Букурещ, но също така и със София и Варна)
и за местна градска железница или трамвай, предлагащ лесен преход в
рамките на еврорегиона.
Освен споменатата вече необходимост от реализирането на нова ж.п. гара в
Гюргево и нова обходна ж.п. връзка южно от Русе ще има и различни други
предизвикателства при разбиването на многобройните възли от ж.п. линии
и шосета южно от новия мост.
Като алтернатива може да се помисли и внимателно да се оцени идеята за
тунел, пресичащ реката под земята.
Окончателното сериозно решение за разположение на ново кръстовище
(нови кръстовища) над (или може би под) Дунава може да се вземе
единствено въз основата на съответно предпроектно проучване.

Фигура 6: Новият мост (мостове) може би трябва да бъде разположен успоредно и на изток от
съществуващия
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6.3.5 Бизнес модел
Чрез сравнение със завършения мост между Видин и Калафат, за един нов
мост над Дунава при Русе/Гюргево може да се очаква общ инвестиционен
обем от около 300 милиона евро. Имайки предвид , че предварителният
бюджет, направен през 2000 год. за моста Видин-Калафат, възлиза едва на
половината от тази сума и че периодът на реализация отне над 20 години,
вероятно би било възможно да се намали тази сума при по-целенасочена
работа.
В момента мостът се пресича от около 500 000 МПС годишно. Интересно е
да се отбележи за сравнение, че по моста “Нордбрюке” във Виена (който
дори не е най-натовареният от 5-те моста над Дунава във Виена)
преминават по около 100 000 превозни средства на ден. Това идва да
покаже, че при изграждането нов мост може да се очаква обемът на
трафика от превозни средства, преминаващи по него, да се увеличи
двадесет пъти!
Годишно по около 10 милиона превозни средства ще пресичат Дунава при
Русе-Гюргево. При средна такса за моста от 5 евро може да се изчисли, че
годишно може да се получават приходи от по около 50 милиона евро.
Такъв приход би могъл да осигури около 17% възвръщаемост на
инвестициите. Следователно, дори и да се увеличи двойно сегашният
приход от таксата за моста за общините Русе и Гюргево (в момента около 3
милиона евро общо) и имайки предвид постоянните разходи за поддръжка,
би трябвало да е възможно този нов мост да се финансира напълно само от
конкретния приход от такса за моста.

6.3.6

Финансиране
Въз основа на горните констатации, не би следвало да е трудно да се
получи финансирането на този проект. Може да се комбинират
дългосрочни (меки) заеми с умерени лихви, предоставени, например от
ЕИБ (Европейската инвестиционна банка) и портфолио от различни фондове
(частни или публични) или различни преки инвестиции от частния сектор.
Такова финансиране нито ще се отрази на държавния бюджет, нито ще
блокира някаква съществена част от европейското финансиране. При
дългосрочни договори може дори да стане така, че да не са нужни
държавни гаранции.
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6.3.7

Изисквания за работна ръка
Ако се приеме, че изискванията за работна ръка за новия мост ще са сходни
с тези за моста Видин-Калафат, може да се очаква постоянен брой от наймалко 1000 души най-малко за период от 3 до 5 години срок на реализация.
До 90% от тях ще са от България и Румъния.
Макар че особено Русе, но и Гюргево също, могат да предложат достатъчен
брой квалифицирана работна ръка, трябва да се има предвид , че ще има
известно търсене, превишаващо предлагането, на високо квалифицирани
заварчици, монтажници и т.н. Ето защо, успоредно с етапа на планиране
трябва да се започне и конкретна програма за набиране на работна ръка, за
да се избегне евентуално забавяне на реализацията.

6.3.8 Влияние върху трудовата заетост
Имайки предвид очевидната необходимост от още до 4 нови моста над река
Дунав в целия регион, би било разумно на тях да се погледне като на
редовна програма, като единият се започва след другия на стъпки от по 5-6
години. Една такава програма би гарантирала 1000 постоянни и устойчиви
работни места за целия регион за повече от 20 години.
Новият мост ще има нужда пряко от персонал за събиране на таксите,
контрол и управление на трафика, както и за постоянен технически
преглед. За всички тези задачи общо ще на нужни около 20 души на пълен
работен ден.
Непряко ще се създаде дори още по-голям брой персонал за поддръжка
(стандартът за инвестиции в поддръжката е около 1% от първоначалната
инвестиция, т.е. около 2-3 милиона евро годишно, еквивалентни на до 500
работни места на пълен работен ден) или допълнителни стопански
дейности, като например крайпътни заведения от двете страни на моста.
6.3.9

Реализация
Обикновено необходимото предварително време за инфраструктурни
проекти се недооценява или дори се игнорира. Затова трябва да се има
предвид , че при стартова дата през 2012 година не е реалистично да се
очаква откриване на моста преди 2020 година.
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Дадената по-долу диаграма дава обща представа за това:

Срокове за вземане на решения за финансиране на
инфраструктура
Общо решение
Регионален мастърплан
Предпроектно проучване
Управление на финансирането
Подробно планиране
Изграждане
-12 -10 -9 -7 -6 -5

-X

Развитие в годините

В този конкретен случай се приема, че вече е взето основно политическо
решение от правителствата на България и Румъния заедно с Европейския
съюз. Сега вече зависи от времето, което ще отнеме предпроектното
проучване, за колко време ще се получат съответните различните
разрешителни (ОВОС и т.н.) и ще се разпредели финансирането.
Обикновено се препоръчва отговорността за такъв проект да се възложи на
независима частна организация, която има пълната подкрепа на всички
участващи политически сили. Ако такъв проект се изпълнява от
правителства и/или общини, може да се очаква съдба, сходна на тази с
моста при Видин-Калафат.

6.3.10 Управление
Специално създадена за целта фирма има нужда от силно и опитно
ръководство. В момента, в който се осигури окончателно политическо
решение, управителният съвет на тази фирма трябва да определи всички
необходими за реализацията стъпки. От него момент нататък няма никакво
място за влияния, произтичащи от изисквания извън основния обхват на
проекта.
За да се избегне неправилно управление и да се постигнат оптимални
резултати, трябва да се създаде силен надзорен съвет за постоянно
наблюдаване и ръководене на управителния съвет, за да могат тези задачи
да бъдат подходящо разделени една от друга.
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Различни международни консултанти трябва да се натоварят с различните
задачи за разработване на окончателен бизнес план, предпроектни
проучвания и последващо планиране. Тази помощ ще гарантира правилни
изходни данни, оптимални решения и най-добри тръжни процедури,
последвани от целева строителна работа. По този начин ръководството ще
е свободно да се съсредоточи върху своите конкретни задачи.
Гледайки напред към оперативната работа, трябва да се има предвид , че
управлението на процеса на реализация е много различен от оперативното
управление. Доста често се налага управленският състав да се сменя след
приключването на строежа и пускането в експлоатация.
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Приоритетен проект
4
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6.4

Високоскоростен влак

6.4.1

База
Насоките на ЕС относно развитието на трансевропейската транспортна
мрежа за 2011 г. описват подробно следната структура за региона РусеГюргево:







Главна ж.п. линия север-юг, започваща от Плоещ, през БукурещГюргево-Русе-Стара Загора към Димитровград/Хасково. Едната ж.п.
връзка в Плоещ идва от Трансилвания (Брашов), а другата – от
източните Карпати (Бузъу).
В южния си край ж.п. линията ще достигне главния коридор СофияИстанбул.
Не се предвижда ж.п. продължение на юг, което да свързва директно
Хасково (в посока надолу към Александруполис). Не се разглежда и
коридор през западните Балкани, по-специално маршрут през Белград –
основния ж.п. възел на региона в по-широки граници.
На европейско ниво не се предвижда ж.п. връзка към Варна.

Друга инициатива, идваща от ИКООНЕ ТЕЛ (Икономическата комисия на
ООН за Европа – проект “Трансевропейска ж.п. линия” ), подкрепя маршрут
за високоскоростен влак от Букурещ до Истанбул. Този проект се подкрепя
от Турция в частта му за обмисляне на високоскоростна линия от Истанбул
до българската граница.
От гледна точка на Гюргево/Русе проектът има много предимства:





По отношение на пътуванията към региона Русе-Гюргево удобният
високоскоростен влак ще осигури лесен достъп на пътуващите от
съседния регион с пазар от 3 млн. души (Букурещ) и от мегаполиса,
разположен на около 550 км (Истанбул). Броят на посетителите и
купувачите значително ще се увеличи.
По отношение на пътуванията от региона навън, ще се осигури достъп
до две важни столици, които са не само туристическа дестинация, но и
големи търговски пазари.
Важно е да се отбележи, че високоскоростната линия не се изгражда
само за пътнически влакове, но и за товарни. Тя би могла да намали
поне нуждата от въздушен транспорт.

Посочените причини са достатъчно добри, за да препоръчаме изпълнението
на високоскоростната ж.п. линия през Гюргево и Русе да бъде с най-висок
приоритет.
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6.4.2

Изисквания
Разположението на високоскоростната ж.п. линия следва ясни правила:








Предвидени са спирки само в големите градове или важните
транспортни точки. В тези точки трябва да се осигури прекачване към
регионален и местен транспорт. По принцип по-малкият брой спирки
увеличава скоростта на влаковете.
За да се използват напълно предимствата на високоскоростния влак,
гарите в големите градове трябва да бъдат разположени близо до или в
центъра на града. За населените места без планирани спирки трябва да
се осигури ж.п. обход, за да се избегне намаляването на скоростта и
шума.
Трябва да се осигури директна връзка с летищата (в нашия случай е
абсолютно необходима връзка с Букурещ “Отопени”; връзка с
планираното летище в южната част на Букурещ, след като е готово;
възможна е връзка с новото летище в Русе и, разбира се, връзка с
Истанбул “Ататюрк”).
Трябва да се осигури също така и връзка с пристанищата (Гюргево, Русе
и Истанбул).

Като се следват тези правила, спирките по почти 700-километровия маршрут ще
бъдат разположени в/на:













Плоещ
летище “Отопени” в Букурещ
северната ж.п. гара на Букурещ
южната част на Букурещ (или паркинг за частни коли с връзка към
обществения транспорт в Жилава или новото летище)
Гюргево
[летище в Русе]
Русе
Велико Търново
Стара Загора
Хасково
Одрин
летище “Ататюрк” в Истанбул .

За Гюргево ще е необходима нова ж.п. гара (северно от новия мост над
река Дунав, осигуряващ директно прехвърляне към/от новата градска
железница и паркинга с връзка към обществения транспорт), като
дължината на платформата трябва да бъде около 450 м за цяла влакова
композиция (локомотив + 16 вагона).
В Русе централната ж.п. гара може и трябва да се използва, защото е с
много удобно местоположение. Необходим е ж.п. обход на града за
отсечката между пътен възел “Липник” и Централна гара. Трябва да се
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разгледа възможността за допълнителна спирка на крайната гара — найвероятно новото летище в Русе, южно от новия мост над река Дунав.
6.4.3

Размери
“Висока скорост” за влак означава постоянна максимална скорост от 200250 км/ч. По дължината на цялото трасе може да се достигне средна
скорост от около 150 км/ч (дори като се вземе предвид загубата на време
при спирките и ограниченията на скорост), т.е. пътуването с
високоскоростен влак от летище Букурещ “Отопени” до Русе би отнело помалко от час.
Освен за пътнически транспорт, новата инфраструктура за
високоскоростния влак може да се използва и за други цели. При разумно
управление на ж.п. линията по релсите могат да се движат и товарни
влакове през „прозорците“ в разписанието, особено през нощта.
Новият маршрут изисква две напълно електрифицирани двупосочни линии,
разположени успоредно. Пътни и ж.п. възли не са възможни по трасето.
Важен момент при позиционирането е маршрутът през Букурещ.
Съществуващата ж.п. линия от Жилава до Пиаца Дани (Piata Danny), която в
момента не се използва, следва да се възстанови, като се постави под
земята чрез открит способ, спестяващ разходи. След като се затвори
изкопът, повърхността може да се използва за всякакъв вид наземно
строителство или да се остави свободна.
Между Пиаца “Данни” и северната ж.п. гара може да се изгради 2 км
тунел. За следващите няколко километра може да се използва и разшири
съществуващата ж.п. линия. На север, започвайки от бул. “Авиацией”,
трябва да се изгради нова ж.п. линия до летище “Отопени”, преди да се
продължи през равнините към Плоещ.

6.4.4

Разположение
По отношение на разположението и изискванията в рамките на еврорегиона
Русе-Гюргево вече беше споменат възможният маршрут по новия мост над
река Дунав заедно с необходимия ж.п. обход между пътен възел “Липник”
и централната ж.п. гара в Русе.
Новата гара на Гюргево трябва задължително да бъде комбинирана със
спирка на градската железница/трамвай. Същото се препоръчва и за
централната ж.п. гара в Русе.
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Фигура 7: Новото трасе изисква две двупосочни успоредни жп линии и пълна електрификация

6.4.5 Бизнес модел
Предложената 700 км ж.п. линия от Плоещ до Истанбул минава през
равнини (около 500 км), планини (около 150 км) и населени места (около 50
км). Приблизителното изчисление показва, че могат да се очакват около 20
км тунели и подземни участъци за цялата дължина на трасето. В
допълнение към новия мост над река Дунав ще бъдат необходими и помалки мостове или виадукти.
Общо за целия проект, покриващ цялата дължина на трасето, инвестицията
е изчислена да бъде до 3 млрд. евро. Ако се разглежда участъкът от
летище Букурещ “Отопени” до Русе, ще са достатъчни само 20-30% от
споменатия бюджет (като се изключват разходите за изграждане на новия
мост над река Дунав).
Изпълнението на проекта трябва да се възложи на структура, изградена по
модела на публично-частното партньорство. За Русе-Гюргево проектът не е
привлекателен само на външен вид, но е и важен двигател за цялостното
развитие на еврорегиона. Следователно трябва да се отпусне публично
финансиране, за да се генерират частните инвестиции и изпълнението на
транспортната линия.
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6.4.6 Финансиране
Въпреки че проектът засяга най-вече еврорегиона Русе-Гюргево, решенията
ще се вземат на национално и международно ниво. Това съответства на
обичайната практика при финансирането.
За сума до 3 млрд. евро пълното финансиране на целия проект найвероятно ще се ръководи от консорциум от банки за развитие (Световната
банка, Европейската инвестиционна банка и др.) заедно с частни банки,
специализирани в инфраструктурното финансиране (като Macquarie), както
и големи инвестиционни фондове (Държавен фонд на Катар или на Абу
Даби и др.).
Тъй като толкова голям проект обикновено се разделя на няколко по-малки,
за част от работата ще бъдат сключени договори с местни и регионални
фирми. Възможно е поканата за участие към изпълнителите да ги
задължава и те да участват във финансирането.
6.4.7

Изисквания към работната сила
Ако предположим, че целият маршрут на високоскоростния влак между
Плоещ и Истанбул ще бъде завършен за 10 години, на година трябва да се
изграждат средно по около 70 км. От очаквания обем инвестиции за
работна сила ще са необходими по около 300 млн. евро годишно.
От посочените приблизителни цифри може да се заключи, че в
изпълнението на работния график е необходимо да бъдат пряко заети наймалко 1000 работници. Освен това под-доставчиците и доставчиците на
услуги ще наемат на работа сходен брой персонал за изпълнение на
проекта.
Ако приемем, че в еврорегиона Русе-Гюргево трябва да се изпълнят около
10% от всички дейности и определен брой от наетите опитни работници
няма да са от региона (не само за този участък, но също така и за северния
и южния), може да се изчисли, че поне за 3-4 години, ако не и 10 години,
ще бъдат наети на работа 200-300 души.

6.4.8

Влияние върху трудовата заетост
Изпълнението на проекта ще повлияе за устойчиво осигуряване на трудова
заетост. Ако приемем, че по разписание влаковете ще се движат на всеки 2
часа между 06:00 ч. и 22:00 ч. по цялата дължина на линията, като
едновременно два пъти по-често ще се движат и влакове за определени
участъци (особено Букурещ - Гюргево/Русе), това означава, че по ж.п.
линията ще се движат едновременно 10 пълни влакови композиции.
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Персоналът във влаковете, заедно с персонала по сигурността и гаровия
персонал, вероятно ще надхвърли 1000 души. Необходими са и служители
за управление и продажби, както и за различните доставчици.
10 или 12 високоскоростни влака изискват постоянна поддръжка. Разумно е
в Русе да има екип по поддръжка, който може да използва съществуващите
съоръжения за поддръжка на влакове. Само за тези влакове ще са
необходими още 50-100 опитни работници.
6.4.9

Реализация
Кметовете на Русе и Гюргево следва да формират съвместна инициатива за
изпълнението на проекта. Вече беше организирана конференция
“Високоскоростна ж.п. мрежа за Източна Европа” в Тимишоара през
септември 2012 г. - идеален повод за започване на този важен проект.
При изпълнението на многостранното споразумение между Европейския
съюз, България, Румъния и Турция следва да се направи подробно
предпроектно проучване, което да определи всички необходими параметри
за обявяване на търг на различни части от работата с цел ефикасното й
изпълнение.
Съгласно съответния общ устройствен план, партньорите по проекта ще
трябва да участват с политически решения, осигуряване на финансиране и
управление на изпълнението, за да може проектът да бъде завършен
възможно най-бързо.

6.4.10 Управление
Както беше споменато, трябва да се създаде съвместна управленска
структура (СУС), която да поеме пълната отговорност за цялостното
развитие и изпълнение на проекта. Структурата трябва да бъде
упълномощена да взема всякакви решения и извършва всякакви действия,
необходими за осигуряване на гладкото изпълнение на високоскоростната
ж.п. линия.
Много е вероятно впоследствие всички дейности да се прехвърлят към
друга структура, управляваща влаковете. Отделно трябва да се направи
оценка дали структурата да инвестира в релсов подвижен състав или да
наема такъв чрез специален финансов инструмент за лизинг.
И двете структури трябва да бъдат управлявани от силен надзорен орган,
съставен от представители на държавите и общините, през които минава
ж.п. линията. Надзорният орган не трябва да бъде воден от краткосрочни
политически интереси и не трябва да оказва натиск върху изпълнителните
структури; единствената му задача е надзор.
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Изисква се тясно сътрудничество и координация със строителството на
новия мост над река Дунав при Русе/Гюргево. Това също така трябва да е
задължение на управителните съвети на двете изпълнителни структури.
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Приоритетен проект
5
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6.5

Градска железница / трамвай

6.5.1 База
Координирането на мрежата на вътрешноградските релсови линии е от
полза както за Русе, така и за Гюргево. Трасетата на линиите трябва да
бъдат гръбнакът на силна мрежа от обществен транспорт, комбинираща
градска железница, трамваи, тролейбуси и автобуси. Една добре
организираната мрежа в комбинация с паркинги с връзка към обществения
транспорт ще помогне да се контролира бързо нарастващият трафик.
Примерът на Виена показва, че европейският стандарт за междурелсово
разстояние (1,435 см) следва да бъде използван навсякъде за всички
видове релси, за да може те да бъдат използвани както от влакове, така и
от трамваи. Трамваите са много по-лесно приспособими отколкото
влаковете по отношение на наклон или радиус на завиване. Въпреки това
поне част от ж.п. линията, определена за градски железници или трамваи,
трябва да може да поеме и цяла влакова композиция. В комбинация тези
характеристики могат да бъдат използвани за изграждането на една
оптимизирана система.
При всички случаи градските железници трябва да предлагат
вътрешноградски транспорт, както и бърза и лесна междуградска връзка
Русе-Гюргево. Следователно е необходимо да се разработи цялостна
концепция за ж.п. линии на четири нива:





Международен високоскоростен ж.п. път (вижте съответния профил на
проект);
Междуградски влакове (от Букурещ до Гюргево/Русе и по-нататък до
София, Варна или Стара Загора);
Регионални влакове (от Гюргево през Виделе на запад; от Русе покрай
река Дунав към Силистра и т.н.);
Местна градска железница/трамвай (включваща връзка през река
Дунав).

Всички линии ще се пресичат на централната гара в Русе. В Гюргево
високоскоростният влак ще изисква отделна гара, където да бъде възможно
прекачването от/на междуградски и регионални влакове, както и от/на
местни градски железници. Трябва да се изградят паркинги с връзка към
обществения транспорт по периферията на ж.п. мрежата или поне до двете
централни гари.
По отношение на различните линии за градските железници следва да се
даде приоритет на кръговите линии, по които движението се извършва в
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двете посоки. Те могат да бъдат допълнени от линии, свързващи две точки
- там, където е необходимо или удобно.
6.5.2

Изисквания
Общественият транспорт трябва да бъде структуриран като цялостна мрежа
за всички, които я ползват. Дългогодишният световен опит показва, че
решенията с използване на релсов път се ценят най-високо поради
независимостта му от уличното движение. Това също така се отнася и до
трамваите на ниво улица, които използват обособено платно.
Най-важното е всички видове транспорт да са свързани помежду си и да
предлагат възможности за ефективно и навременно прекачване, вместо да
бъдат просто отделни независими една от друга линии от точка А до точка
Б. Както беше споменато по-рано, по периферията на ж.п. мрежата трябва
да се изградят паркинги с връзка към обществения транспорт, което да
поощрява хората да оставят личните си автомобили там и да използват
обществения транспорт.
Добре проектираните спирки и привлекателните гари на основните ж.п.
възли ще осигурят чувство на удобство и удовлетвореност от обществения
транспорт у пътниците. Някои от най-важните гари биха могли да се
превърнат в комуникационни и търговски центрове, да приютят част от
градската администрация, медицински центрове и др.
Влаковете и трамваите трябва да бъдат естетично издържани и да
предлагат комфорт, включително и климатизация. При изпълнение на
новата мрежа не трябва да се разчита само на оборудване втора употреба особено в началото, когато пътниците или ще приемат и заобичат тази
услуга, или ще я отхвърлят. Затова тази възможност трябва да се има
предвид.
По принцип съществуващото трасе на вътрешноградските релси в Русе и
Гюргево трябва да бъде разположено в обособени платна. Където е
възможно и удачно, препоръката трябва да се следва, но изпълнението да
съответства на ясна концепция за обществения транспорт, която е
необходимо да бъде разработена в точния момент едновременно за двата
града.
За всеки маршрут трябва да се определи честота на влаковете според
нуждата. В центъра на града трамваите трябва да са на всеки 5-8 минути.
Връзката между градовете по моста вероятно няма да се ползва повече от
един път на час.
Влаковете, трамваите, тролейбусите и автобусите ще образуват система от
обществен транспорт, удовлетворяваща потребностите на жителите на
града и другите пътници.
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6.5.3 Разположение
Основната кръгова линия на градската железница в Русе ще бъде с
дължина около 12 км. Линията ще използва съществуващото трасе покрай
река Дунав (под булевард „Придунавски“), ще завива на изток (в началото
на булевард „Тутракан“), където ще е необходима връзка към
съществуващата крайна товарна ж.п. гара, ще продължава към централната
ж.п. гара, оттам надолу по отделно трасе, успоредно на съществуващото и
после ще завива надясно, за да се свърже отново със съществуващите
релси.
Ще има 16 спирки, като всяка от тях ще е точка за прехвърляне към други
видове обществен транспорт. Три от гарите ще бъдат главни (отначало
само две, по-късно и още една): тази пред хотел “Рига” (бъдещото място за
туристически информационен център) и настоящата крайна товарна ж.п.
гара.
Релсовият път може лесно да се продължи на изток (ако е необходимо,
дори надолу към Мартен) и на запад към магазин МЕТРО. Най-важният
фактор за постигане на успех ще бъде създаването на оптимално
разписание, с което целият обществен транспорт ще се превърне в
привлекателен вариант за пътуване.
В Гюргево кръговата ж.п. линия ще следва съществуващите релси от север
на югозапад, ще се свърже към пътен възел на “Parcel Alley” (откъдето ще
започва връзката към река Дунав), ще продължава по съществуващите
релси до бившия захарен завод и оттам към новата ж.п. гара (където ще се
пресича с новия високоскоростен влак), като после ще затвори кръга чрез
съществуващия ж.п. път. Трябва да бъдат включени и съществуващите ж.п.
гари на север и в центъра по тази линия.
Кръговата линия на Гюргево ще бъде с дължина около 9 км, като
продължението към река Дунав ще бъде над 3 км. Ще има 14-15 спирки,
включително новата централна ж.п. гара.
Отделна линия с редовно разписание ще свързва центровете на Русе и
Гюргево.
Като цяло тази транзитна система отговаря на всички изисквания в момента
и в близко бъдеще. Тя очертава и благоприятни пътища за развитие на
бъдещи жилищни квартали. Общата система ще превърне региона РусеГюргево в привлекателна дестинация както за местните жители, така и за
туристите.
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Фигура 8: Междуградска връдка между Русе и Гюргево

6.5.4 Размери
Всички съществуващи трасета трябва да бъдат допълнени с втори коловоз,
а липсващите връзки да се изградят. Системите на Русе и Гюргево ще се
състоят от единични релси в радиус от около 40 км за Русе и 30 км за
Гюргево.
При средна скорост 20 км/ч (включително спирките) в Русе, един влак ще
изминава трасето един път за час, а в Гюргево - два пъти за час. Ако
предположим, че в най-натовареното време ще има заминаващи влакове на
всеки 5 минути в двете посоки, това означава, че по кръговите линии
трябва да се движат 25 влака в Русе и 13-14 в Гюргево. Като се вземат
предвид и линиите над река Дунав и тези, свързващи две точки, ще са
необходими общо около 50 влака.
Най-удачното разположение и структурата на спирките или гарите според
трафика трябва да са обект на отделно предпроектно проучване.
6.5.5 Бизнес модел
Поради различни причини от практическа гледна точка се препоръчва
общественият транспорт да бъде поет от частни фирми, като ж.п. линиите
да останат 100% общинска собственост. Въпреки че целият обществен
транспорт през еврорегиона Русе-Гюргево може да се експлоатира под
шапката на една търговска структура, поне в началото ще са необходими
две независими структури за Русе и Гюргево.
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Инвестицията за изграждане и реконструкция на около 35 км двойна ж.п.
линия, 40 спирки и до 50 влака ще е около 200 млн. евро, само ако доброто
изпълнение се координира от една единствена структура.
При условие, че по-голяма част от инвестицията може да бъде осигурена от
грантове, е възможно приходите от продажба на билети да покриват
разходите по експлоатация и поддръжка на релсите и релсовия подвижен
състав.
В бъдеще може да се разгледа възможността за постепенно прехвърляне на
дейностите към частни оператори. Релсовите пътища, обаче, не трябва да
бъдат приватизирани никога.

6.5.6

Финансиране
Трябва да е ясно, че необходимата първоначална инвестиция е невъзможно
да се финансира от оперативни приходи. Всички инвестиции за обществен
транспорт трябва да бъдат осигурени с парите на данъкоплатците,
независимо дали идват от общински и национален бюджет или от бюджета
на ЕС. Достатъчно предимство е, че дейностите няма да изискват по-голям
дял от общинските бюджети от този, който се отделя в момента.
Доказателство, че инвестицията наистина е насочена към бъдещето, е
жизненият цикъл на влака, който е минимум 20-25 години, а максимум 40
години. Релсите обикновено се подменят не по-често от на всеки 30 (и даже
50) години. Висококачествената основа на ж.п. линията удължава срока на
експлоатация.
Въпреки това лизингът може да се разгледа като вариант за намаляване на
цялостната инвестиция (три-четвърти от цялата инвестиция ще бъдат
използвани за закупуване на влакове).

6.5.7

Изисквания към работната сила
За изпълнението на новите релсови пътища и реконструкцията на
съществуващите ще са нужни около 100 работници, които да обслужват
специализираните машини за трамбоване. Цялата мрежа за двата града
може да бъде завършена в рамките на една година, включително и
подготовката на ж.п. линията.

6.5.8

Влияние върху трудовата заетост
За 50 влака са нужни около 200 машинисти. Длъжностите за обслужващ
персонал и служители за управление ще осигурят работа за още 60 души
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общо в Русе и Гюргево. Поддръжката на релсовия път (по-специално
сигнализацията, аварийните системи и т.н.) ще изисква персонал от 30
души.
За поддръжката на влаковете ще е нужно напълно оборудвано хале заедно
с опитни техници и (да не се пренебрегва) определен брой добре обучен
персонал за почистване.

6.5.9

Реализация
Както беше препоръчано преди, пълната отговорност за изпълнението на
проекта трябва да се предаде на структури, специално създадени за тази
цел, които разполагат с опитен ръководен персонал. На първо място те
трябва да осигурят пълни предпроектни проучвания, въз основа на които да
се разработят бизнес план и план за изпълнение.
Във връзка с горното ще трябва да се уточни собствеността на нужните ж.п.
линии. Едновременно с това финансирането на инвестициите трябва да
бъде организирано в тясно сътрудничество с всички отговорни политически
органи.
Навременната поръчка на влакове е от огромно значение и не трябва да се
подценява. Възможно е сроковете на доставка да достигнат 3 години.
Поръчката трябва да е с най-висок приоритет, тъй като влияе значително на
разходите.
Изграждането на ж.п. линиите се възлага на специализирани фирми,
избрани по прозрачен начин чрез търг. Наемането на работа на местни
жители би могло да е удачно условие на техническото задание.

6.5.10 Управление
В този случай не изглежда необходимо да се разграничават
предизвикателствата пред управлението на строителството и на
експлоатацията. Ръководният персонал следва да се концентрира върху
предоставянето на най-ефективните и полезни услуги на населението.
Тъй като финансирането на цялата инвестиция е тясно свързано с помощта
от политици на много нива, това задължение не изисква специфични
управленски умения.
Въпреки това най-съществените изисквания към управителите на фирмите
на градските железници в Русе и Гюргево ще бъдат удовлетворението на
пътниците, както и строгите ограничения по отношение на разходите.
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На по-късен етап може да се разгледа възможността отговорността за целия
обществен транспорт в градовете да бъде прехвърлена на тези фирми. Това
ще елиминира излишни действия и би могло да опрости задължителната
координация на разписанията на всички видове обществен транспорт.
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Приоритетен проект
6
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6.6

Енергийна ефективност / Квартали с активна
енергия

6.6.1 База
Една от приоритетните области на “Стратегията на ЕС за Дунавския регион”
призовава за „насърчаване на повече устойчива енергия” и поставя фокуса
върху увеличаване генерирането на енергия от възобновяеми източници.
Областната и общинската управа, университетът и Енергийната агенция в
Русе са възприели тази цел и по своя инициатива вече са подготвили
съответен проект („Област с нулеви въглеродни емисии”), изцяло
подкрепен от българското правителство и заинтересованите институции.
Подобни дейности се подготвят и в Румъния, но те не са насочени главно
към опазващото околната среда производство на енергия, а основно към
подобряване на енергийната ефективност чрез реализиране на програми за
управление на енергията. Гюргево подкрепя всички тези усилия и има
голямо желание еврорегионът Русе-Гюргево да стане пример в цяла Европа
за най-добри практики в областта на енергетиката.
Най-общо казано, трябва да направим разлика между генерирането на
енергия от възобновяеми източници от една страна и от друга – на мерките
за подобряване на енергийната ефективност. И двете имат за цел
максималното намаляване на използването на въглеродни източници за
производство на енергия. Двете насоки трябва да бъдат осъществявани
заедно и по тях следва да се работи едновременно, за да се постигне пълна
гама синергия и експлоатационна съвместимост.
Възобновяемите енергийни източници включват такива „класически”
начини за производство на енергия като използване на водата, слънцето и
вятъра, както и нови, напр. използване на биомаса/газ или на
геотермалната енергия. Една от новите технологии използва въглеродния
двуокис от топлинните централи за хранене на зелени водорасли и
превръща оранжерийните газове в чиста енергия. Трябва ясно да се
посочи, че за Русе и Гюргево водно-електрическите станции и вятърната
енергия са малко обещаващи. Освен това е нужно да се направи разлика
между възможностите за производство на енергия в градски и селски
условия в и около двата града. Както инициативата на Русе, така и
планираната от Гюргево електростанция с използване на слънчевата
енергия са проекти в правилната посока.
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6.6.2

Изисквания
Търсенето на енергия е най-вече от промишлеността, обществените услуги
и частните домакинства. Търсенето от промишлените предприятия е
разходоопределящ фактор и фокусът трябва да се постави върху другите
две групи. Намаляването на разходите също е главен двигател за
инициативите в тези групи. Това показва, че екологичните аспекти на
използването на енергията се спазват най-добре, когато са следствие от
икономически предимства.
Всъщност намаляването на консумацията води до повече енергийни
„приходи”. Анализите сочат, че най-големият дял от използваната енергия
е за отопление и охлаждане (особено в континенталните региони с
температурни промени +/-80˚C). Затова е нужно да се обърне особено
внимание върху бъдещото строителство (както за обществено, така и за
лично ползване). Този подход би трябвало да бъде подкрепян и от
инфомационни кампании, заедно с възможността (или дори задължението)
за получаване на сертификат за енергийна ефективност като условие за
получаване на разрешение за строителство.
Управлението на енергията трябва да стане задължително за всички
общини. Уличното осветление, общественият транспорт и дори водните
съоръжения консумират огромни количества енергия, която би могла лесно
да бъде намалена до известна степен чрез съответни действия.
За всички проекти е нужно генерирането на енергия от възобновяеми
източници да бъде интегрирано с големите електростанции и за всяко
място да се използва индивидуално решение. Въпреки че е очевидно, че в
края на краищата почти цялото търсене на енергия ще бъде обезпечено от
алтернативни източници, сегашните технически решения (особено
фотоволтаичните) изискват толкова големи инвестиции в сравнение с
конвенционалните доставки, че новите производства не са изгодни без
значителни субсидии под формата на тарифи „с подложка” за подадената
към енергийната мрежа енергия.
Описаният по-горе сценарий води до положение, при което (например в
Германия) хората не използват за свои нужди електричеството, генерирано
от слънчевите колектори на собствения им покрив, а продават
ел.енергията, която подават към обществената енергийна мрежа и след
това я купуват обратно на по-ниски цени (на стойност 0.30 евро/kWh и
съответно, 0.20 евро/kWh). Затова за постигане на най-добрия резултат
трябва да се преценяват всички възможности в рамките на едно
изчерпателно проучване.
Въпреки това, в градските зони може да се използва геотермалната
енергия, за да се намалят разходите за отопление или охлаждане. Също
важи и за слънчевата енергия, поне за битова гореща вода, особено с
реализиране на решенията за цели жилищни блокове.
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6.6.3. Размери
Отчитайки ясното желание на общините Русе и Гюргево да съсредоточат
усилията си върху напредничави инициативи, една подходяща програма би
могла да включва следните неща:














Мерки за енергийна ефективност по отношение на новото строителство
и санирането на съществуващите жилища;
Производство на нужните изолационни материали и/или
висококачествена дограма в еврорегиона Русе-Гюргево на база
търсенето и в периферията на еврорегиона по горепосочената
програма;
Изграждане в Русе и Гюргево на цял жилищен квартал по стандартите
„пасивен дом” и дори „енергия плюс”, които да използват цялата
налична възобновяема енергия (геотермална и др.);
Получаване на енергия от слънцето (отопление и електричество от
фотоволтаици) в по-големи Размери, както и на местно ниво;
Изграждане на самоосигуряващи нужната им енергия квартали в
селските райони (следвайки пилотния проект в Русе), за да се оценят и
демонстрират възможностите за използване на биогаз и биомаса заедно
с всички останали методи за получаване на възобновяема енергия.
Изграждане на централен за еврорегион Русе-Гюргево завод за изгаряне
на отпадъци като съоръжение за получаване на енергия от отпадъци,
вероятно в съчетание с проект за зелени водорасли, хранещи се с
емисиите от въглероден двуокис (СО 2 ).
Въвеждане на управление на енергията на общинско ниво за намаляване
на консумацията на енергия от обществения сектор. Обикновено само
смяната на старото улично осветление със светодиодно и обновяването
на основните мрежи (средно и високо напрежение) води до икономии на
поне 30%.
Създаване на програма за предаване за рециклиране и обмен на
ел.уредите, консумиращи много енергия (особено климатиците) както
от обществения, така и от частния сектор.
Разработване и реализиране на обширна програма за информиране на
обществеността – в училищата, по време на общи прояви и чрез
различните медии.

Като цяло тази всеобхватна програма първо ще доведе до ясно осъзнаване
(особено от отделните хора), че пестенето на енергия спестява пари и
второ, ще покаже, че производството на енергия от възобновяеми
източници е не просто визия за бъдещето, а настоящ факт и предимство.
6.6.4

Разположение
Определени са следните оптимални места за разполагане на „кварталите с
активна енергия”:
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Русе: Територията на сегашния замиращ товарен ж.п. терминал при
улиците “Тулча” и “Цветница”, с обща площ около 25 хектара.
Гюргево: Територията източно от Алея “Плантелор” (Aleea Plantelor)/
Улица “Унирий” (Strada Unirii), включваща стара захарна фабрика, с
обща площ повече от 30 хектара.

Тези площадки са „кафяви полета”, което означава, че изоставените
съоръжения или евентуално замърсените почви първо трябва да бъдат
почистени и това е предварително условие за изграждането на бъдещ
жилищен квартал.
Предвидена е и добра връзка с бъдещата система за обществен транспорт.
Русенският енергиен консорциум, работещ по проекта „Област с нулеви
въглеродни емисии”, вече е определил подходящо място за изграждане на
селище-модел, на около 5 км югоизточно от гр.Русе. За момента в Гюргево
не е определено подобно място.
Но в Гюргево вече е решено да бъде подкрепено изграждането на слънчев
фотоволтаичен парк. Подходящо е мястото (с площ 6-8 хектара) в близост
до бъдещото дунавско пристанище югозападно от Гюргево.
Останалите дейности най-общо не са свързани с конкретно място.

Фигура 9: Квартали с активна енергия

6.6.5 Бизнес модел
Разработването на проектите, реализацията и експлоатацията на
„кварталите с активна енергия” в Русе и Гюргево трябва да бъдат дадени
147
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

на съответни специализирани фирми. Това е препоръчително и за
„енергийните села”. Тези специализирани фирми ще поемат отговорността
за всички необходими дейности по отношение на подготовката на земята
(включително почистване от замърсявания) и строителството в
съответствие с най-високите стандарти за енергийна ефективност.
За първата фаза на подготовката на стрoителната площадка определено има
нужда от съдействието на общините в Русе и Гюргево. След това
строителството и продажбата (отдаването под наем) на единични жилища
трябва да бъде извършено от частния сектор. За привличане на хора в тези
райони могат да бъдат предлагани и индивидуални субсидии като част от
цялостната социална политика за подобряване условията на живот.
Има две възможности за решаване на въпросите със собствеността върху
самата земя: или специализираните фирми купуват земята, или - което е
може би по-добре - я отдават под наем с договор за дългосрочно право на
строеж на отделна стопанска единица, занимаваща се с имоти и
собствеността върху тях. При втория начин рискът се разпределя
допълнително върху други субекти.
На същата организационна основа трябва да се експлоатират станциите за
получаване на алтернативна енергия. Като предварително условие в
повечето области на този бизнес-сектор се поставят гарантираните от
държавата тарифи за подаваната в мрежите енергия.
За популяризиране и стимулиране на работата по подобряване на
енергийната ефективност трябва да бъдат организирани конкретни
програми от самите общини или чрез НПО, специализирани в областта на
енергетиката (напр. Регионалната енергийна агенция – Русе).
Финансирането трябва да дойде от публични бюджети чрез грантове по
линия на съответните програми на ЕС или от спонсори.
В процеса на работа ще се стигне до момент, в който няма да бъде нужно
тази дейност да бъде задвижвана отвън – тя ще стане очевидна за всички
заинтересовани хора или институции. Това ще е в момента, когато са
постигнати поставените цели и мисията е изпълнена.
6.6.6

Финансиране
Купуването на земя трябва да бъде финансирано чрез преки частни
инвестиции или за целта да бъде отделена земя, която е публична
собственост. Затова по време на етапа на реализиране на проекта земята
може да служи или като гаранция за получаване на кредити, или може да
бъде смятана за съфинансиране в натурална форма при включване на
международни финансови институции. Друга възможност за финансиране е
отдаването на недвижими имоти на лизинг.
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Всяко стандартно финансиране е ориентирано към гарантирано
възвръщане, независимо дали приходите ще идват от продажба или
отдаване под наем. Необходимо е внимателно да бъдат оценени всички
различни възможности, като се отчитат изискванията и шансовете на всеки
отделен проект.
В началната фаза биха помогнали кампании за информиране на
обществеността и поощряване участието на хората, за да бъдат постигнати
крайните цели. Тези дейности изискват заделяне на публични финанси,
евентуално допълнени от различни спонсори.
6.6.7

Изисквания към работната сила
За очертаването на концепциите и за управление на процеса на изпълнение
е нужен малък екип от висококвалифицирани специалисти. А конкретната
инвестиционна програма за „квартали с активна енергия” със сигурност ще
създаде около 100 работни места за дълъг срок в местните или регионални
строителни фирми (особено тези, които са специализирани в енергийно
ефективно строителство).

6.6.8

Влияние върху трудовата заетост
Освен споменатото по-горе търсене на работна сила, ще бъдат нужни доста
голям брой служители по редовното обслужване и поддръжка на всички
специфични технически съоръжения и уреди, независимо дали се
използват фотоволтаични панели или изолационни материали.
Би се появило по-голямо търсене на работна сила, ако в региона се
установят специализираните производители на изолационни материали и
висококачествена дограма. Фирмите биха имали нужда от повече от 100
опитни работника, за да отговорят на търсенето само в региона на РусеГюргево.

6.6.9

Реализация
Програмата за активна енергия се състои от различни дейности, всяка от
които изисква уникален подход за изпълнение. За „кварталите с активна
енергия” в Русе първо трябва да бъде одобрено ползването на
определената за проекта земя, тъй като тя е публична собственост. За
Гюргево вероятно е добре първо да се определи инвеститор, който има
възможности да купи достатъчно земя в целевата зона.
На следващия етап работата трябва да се поеме от специализираните
фирми и те да се грижат за управлението на всички по-нататъшни
дейности. Още преди обсъждане на финансирането трябва да бъде
разработен ясен профил на проекта (включително архитектурни планове).
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За оптимална подготовка трябва да се организира подходяща международна
конференция, на която да се определят най-добрите методи за изпълнение.
Трябва да бъдат представени примери за най-добрите практики в различни
страни и да бъдат сравнени със състоянието в еврорегиона Русе-Гюргево.
Успоредно с това биха могли да бъдат започнати и някои дейности по
генерирането на енергия от възобновяеми източници, като се следва
посочената по-горе схема.

6.6.10 Управление
Нужни са опитни и силни мениджъри за реализацията на проекта. Всички
въпроси по енергийната ефективност са всъщност аспекти на строителната
дейност и трябва да бъдат преценявани по отношение на
разходоопределящите фактори и добавената стойност.
На общинско ниво трябва да бъдат създадени силни екипи, които да
предоставят актуализирана информация на политиците, административните
служители и на всички граждани или фирми. В отделни случаи те ще
действат като консултанти на горепосочените заинтересовани групи.
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Приоритетен проект
7
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6.7

Управление на енергията / отпадъци – в
енергия

6.7.1

База
Общинските услуги се влияят силно от енергийните въпроси, особено
когато производството и пренасянето на енергия е отговорност на
общината.Това важи не само за електричеството, но и за газта и
централното отопление (много често недооценявано). Най-силно
отрицателно влияние имат неефективните производствени мощности (като
остарелите електроцентрали) или слабите преносни мрежи (при които има
загуби до 70%).
Като потребител на енергия, всяка община осигурява различни услуги,
които - взети заедно - имат огромно влияние върху общинските бюджети.
Обикновено тези разходи произтичат от дейности като уличното осветление
и обществения транспорт. Сред по-слабо забележимите консуматори на
енергия са водопроводните мрежи, лошо изолираните обществени сгради
(болници, училища, административни сгради и др.) с неефективно
отопление и охлаждане, както и използването на неефективно оборудване с
голяма консумация на електричество.
Ясно е, че икономията на енергия е критична задача за всяка община, която
желае да контролира продължаващото увеличение на свързаните с енергия
разходи. Обикновено при първия опит за намиране на решение не се
подобрява качеството на оборудването и съоръженията, а се търсят
икономии при закупуване и увеличени такси при продажба. В първия случай
може да се постигнат незначителни резултати и то само веднъж, а с втория
подход се създава недоволство сред населението.
За да има стабилно намаление на консумацията на енергия на всички
възможни нива, цялостната концепция за управление на енергията
предлага възможността за мобилизиране на капитала в необходимите
инвестиции. Обикновено това е моделът с публично-частно партньорство,
което предлага задържане на разходите в определени граници с
едновременно подобрение във всички сектори, свързани с енергия.

6.7.2

Изисквания
Управлението на енергията може да бъде реализирано за отделни сектори
(като уличното осветление или отоплението на сградите), но за постигане
на максимална синергия е нужен интегриран подход.
Първата задача на подобен всеобхватен план трябва да бъде въвеждането
на оптимални системи за мониторинг (чрез интелигентни измерителни
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устройства - ”смарт-метри”), монтирани във всяка консумираща единица,
независимо дали работи на ток или газ, или пък осигурява отопление или
охлаждане. Такава система с централизиран мониторинг позволява
следното: точно измерване на консумацията за определен интервал от
време, съпоставяне на съответните тарифи и успоредно с това,
предоставяне на информация на потребителя за цялостната консумация на
енергия.
Подмяната на неефективните лампи за улично осветление със светодиодни
(LED) осигурява значително намаление (повече от 50%) на потреблението на
ел. енергия, както и по-дълъг експлоатационен период на модулите
(средно 10 години вместо 2). Допълнителното предимство на тази подмяна
на осветлението е, че положителният ефект се забелязва от всички.
Най-големи инвестиции са необходими за обновяването на преносните
мрежи. Голям потенциал за икономии на ел.енергия има в подмяната на
старите с по-силни опорни линии при високоволтовите мрежи (за
намаляване на загубите при пренасяне на енергия), контактните мрежи за
тролейбусния обществен транспорт и уличното осветление.
В различните обществени сгради би могло да се започне с подмяна на
отоплителните и охладителни съоръжения – инициатива, която веднага ще
доведе до намаляване на разходите на енергия. След това може да се
санират стени, покриви, дограма, за да се намали загубата на енергия.
Установено е, че завишените стандарти за сгради по отношение на
изолацията (до стандартите „енергия плюс”) ще доведат след 40-50 години
до изчезване на нуждата от системи за централно отопление. Но
междувременно, подходящи инвестиции ще могат да осигурят икономия на
енергия.
Като цяло, на общините в Русе и Гюргево се препоръчва да внедрят
управлението на енергията, тъй като по този начин ще бъде повишено
качеството на всички нива и в същото време ще бъдат намалени
съответните разходи.
6.7.3

Размери
Трябва да бъде осъществена всеобхватна поетапна програма за управление
на енергията, като на всеки етап се извършват определени видове работа.
Цялостното управление и изпълнение на нужните дейности трябва да бъде
предоставено на специализирани фирми в Русе и Гюргево.
Първият етап трябва да включва следните неща:


МОНИТОРИНГ. Да се започне със създаване на подробен списък с
технически параметри на всички точки за измерване и измерителни
устройства, а след това инсталиране на съвременни интелигентни
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измерителни устройства (смарт-метри), с което ще се осигури
непрекъснат мониторинг на консумацията на енергия.


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ. Тук трябва да се започне с определяне на
оптималната бъдеща структура, която ще е нужна. След това трябва да
се направи изследване на използваемостта на съществуващите мрежи и
където е необходимо, да бъдат обновени или подменени. И като крайна
цел евентуално да се стигне до (може би най-доброто) решение за
изграждане на изцяло нова преносна мрежа за всички общински нужди.



УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ. И тук е необходима инвентаризация на
съществуващите стълбове и лампи по улиците, като създаването на
подробна карта е база за съответна подходяща намеса. Започвайки с
подобна ясна картина на действителното положение, стъпка по стъпка
да се пристъпи към реализиране на план за подмяна на лампите със
светодиодни (стандарт LED).

След осъществяването на (или успоредно с) гореизброените основни
проекти може да се извършват следните дейности:


ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ. Има две основни насоки: подобрения в
различни електрически контактни мрежи и линии и от друга страна,
превозните средства с двигатели с вътрешно горене.

 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. Докато мерките в цялостната Програма за
управление на енергията са основно насочени към спестяване на
енергия, тези дейности са конкретно за подобрения в електрическото
оборудване във всички видове сгради, вкл. тези за извършване на
услуги.



СТРОИТЕЛНИ СТАНДАРТИ. В тази област има голям потенциал за
икономии в системите за отопление и охлаждане - както използващите
електричество, така и термичните. Главните елементи в тази област са
изолацията и уплътняването, както и различните възможности за
генериране на енергия.

Програмата може да бъде завършена със следните дейности:

 ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ. По-голямата част от съществуващите

инсталации са прехвърлили експлоатационния си срок. Тук
възможностите за спестяване на енергия са в подмяната/ремонта на
паропроводите и отоплителните съоръжения.



ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ (от възобновяеми източници). Трябва да се
извърши оценка на подходящите за Русе и Гюргево възможности. Двете
общини биха могли да участват в проекти за електростанции без
въглеродни емисии, както и в изграждането на слънчеви фотоволтаични
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паркове в близост до и дори във вътрешността на градовете. Участието
в паркове с ветрогенератори (близо до Черно море в Добруджа) или ВЕЦ
(на р.Дунав) също би могло да бъде обсъдено.


6.7.4

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ. Работата по тази задача може да
започне преди или със създаването на специализираната фирма. След
оценка на всички съществуващи договори за доставки трябва да се
структурира и приложи друга схема за съвместно закупуване (преди
всичко) на ел. енергия.

Разположение
Енергията не е самостоятелен обект, който не се нуждае от допълнителни
структури и затова производствените единици трябва да са разположени
единствено в съседство с преносните мрежи. Конкретно за еврорегиона
Русе-Гюргево се препоръчва изпълнението на програма за получаване на
енергия от отпадъци. При тази технология се използват битовите отпадъци
след отделяне на всички подлежащи на рециклиране съставки. Тя се
осъществява по следната схема:

Диаграма 4: UV&P 2010: Предложение за въвеждане на устойчиво управление на отпадъците,
Neubacher& Partners

Оптималното решение за генериране на енергия от отпадъци (по сегашните
стандарти) е чрез изгаряне, съчетано с топлоцентрала.
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Един и същ турбинен генератор се захранва от две горелки: едната на
въглища или газ, а другата - изгаряща отпадъци. Съоръжението с
комбиниран цикъл осигурява най-висока ефективност и затова се
препоръчва най-много. Русенският ТЕЦ би могъл да използва тази
възможност.
Обикновено съоръженията за изгаряне имат нужда от минимални
количества отпадъци за постигане на печалба. Нужни са около 150 000-160
000 (за предпочитане 200 000) тона годишно. Затова осигуряването на
печалба при подобно решение за генериране на енергия от отпадъци зависи
от възможността за събиране на достатъчни обеми (битови) отпадъци в
радиус от 50 км.
Трябва да се отбележи, че двата града Русе и Гюргево междувременно
отвориха модерни сметища, в които се депонират всички събрани
отпадъци. Описаното по-горе решение за получаване на енергия от
отпадъци няма да обезсмисли тези съоръжения. Първо, ще минат няколко
години, докато едно предприятие за получаване на енергия от отпадъци
заработи. Освен това, даже при постигане на оптимално изгаряне ще бъде
нужно място в сметището за изхвърляне на шлаката от процеса на
изгаряне.
Във всички случаи трябва да се направи оценка на възможностите, за да се
определят начините за рециклиране или преобразуване на битовите
отпадъци в целия еврорегион Русе-Гюргево – чрез използване на
биореактори или чрез изгаряне. Като допълнително подобрение за бъдеща
оптимизация може да се разгледа и пиролизата.
6.7.5

Бизнес модел
Основният модел за работа на базата на публично-частно партньорство е
договарянето. В основата на това решение е договорът за партньорство, в
който:



Частният партньор предоставя ноу-хау и капитал, докато
Публичният партньор предоставя на частния партньор изключителни
права за даден сектор и гарантира договорен приход.

Обикновено публичният партньор гарантира процент от своя бюджет за
конкретната област през определен период от време (между 5 и 20 години)
и по този начин задава точно повишението на предоставения му в бюджета
дял. Частният партньор намалява разходите чрез инвестициите си и ги
печели обратно чрез приходи от икономия на разходи.
6.7.6

Финансиране
Предимството на решението с публично-частно партньорство конкретно за
общините Русе и Гюргево би било, че самите те вече няма да имат нужда да
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организират финансиране - всички тези задължения ще принадлежат на
частния партньор. Описаният модел не е само на теория, а е вече
реализиран успешно няколко пъти. През последните десетилетия и в
България, и в Румъния са осъществени няколко такива партньорства, които
могат да служат за пример.
За да бъде получена ясна ориентация за нужните инвестиции с различен
обем, трябва да се направи предпроектно проучване, с което да се оцени в
детайли текущото състояние. Нуждите от инвестиции могат да бъдат
определени и да бъдат съпоставени с приходите от потенциалните
икономии на разходи само на основата на пълен профил на проекта. В
резултат на това могат да бъдат определени потенциалните
партньори/инвеститори и да бъдат привлечени към публично-частно
партньорство с общините Русе и Гюргево.
Но за целите на начална ориентация е възможно да бъде направена груба
оценка на обема на инвестицията. На първия етап – включващ
инсталирането на интелигентните измерителни устройства/смарт-метри
(без приходи), подмяна на уличното осветление и обновяване на
преносните мрежи – ще бъде необходима инвестиция от 500 евро на глава
от населението. Това означава необходими инвестиции от около 80 милиона
евро за Русе и 30 милиона евро за Гюргево.
6.7.7. Изисквания към работната сила
Ясно е, че наемането на специализирани екипи ще е нужно само за първия
етап с инсталирането на интелигентните измерителни устройства. Освен
това, оборудването на централните командни зали изисква квалифицирана
работна ръка.
Подмяната на проводници и кабели ще изисква около 100 опитни работника
за период от 3 до 5 години. Повечето от тези работници биха могли да
бъдат наети на място.
Подмяната на съществуващите лампи за улично осветление със
светодиодни (LED) ще ангажира още около 40-50 специалисти в
продължение на няколко години. За частичната или пълна подмяна на
стълбовете ще е нужен екип с подобна численост.
6.7.8

Влияние върху трудовата заетост
Реалистично е да се приеме, че подобреното качество на преносните
мрежи и на уличното осветление ще намали текущата им поддръжка. Това
ще окаже влияние върху броя на постоянно заетия персонал. Но по време
на целия период на реализацията от около 10 години всички
квалифицирани работници ще бъдат нужни в различни етапи на изпълнение
и експлоатация.
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6.7.9

Изпълнение
В зависимост от конкретните споразумения на публично-частното
партньорство, осъществявано от общините в Русе и Гюргево, изпълнението
на цялостна програма за управление на енергията, включваща всички
възможни модули, ще продължи от 8 до 10 години. Първият етап, както е
посочено по-горе, ще продължи от 2 до 4 години. Следващите етапи ще
имат своя индивидуална структура и могат да бъдат реализирани
последователно или със застъпване.
За скоростта на реализация от решаващо значение ще бъде наличността на
необходимите инвестиционни обеми. Със сигурност ще има финансиране от
различни програми на ЕС за подкрепа изграждането на инфраструктура
(EFRE и др.), но трябва да се посочи, че използването на тази възможност
забавя управлението на финансите, тъй като трябва да се изпълняват
редица тежки административни изисквания.

6.7.10 Управление
Качественото управление е ключът за успеха на цялостната програма за
управление на енергията в Русе и Гюргево. Може да се очаква, че частните
инвеститори ще представляват мнозинство в образуваните смесени
специализирани фирми и затова отговорността за избор на управители ще
принадлежи на инвеститорите.
За да се гарантират очакваните резултати, трябва да бъдат създадени
силни надзорни съвети, председателствани от представители на всяка
община. Освен това, в общинските администрации ще има нужда от
специалисти, които да извършват одит на цялостните процедури по
реализация и експлоатация.

158
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Приоритетен проект
8
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6.8

Нов туристически информационен център/нови
туристически информационни центрове

6.8.1

База
Русе и Гюргево имат огромното желание да се превърнат в туристическа
атракция. Една ясна концепция, дефинираща убедителни атракции за
посетителите, за да искат те да спрат (и дори да останат за малко) в Русе и
Гюргево изисква подходяща устройствена програма.
И двата града функционират като отправни точки към близки туристически
дестинации. Природен парк “Русенски Лом” в България и Букурещ в
Румъния, заедно с някои други обекти, са важна причина туристите да
идват или поне да преминават през Русе и Гюргево.
Повечето (потенциални) посетители пристигат с кораби по реката. Помалък брой влизат в региона със самолет през Букурещ или София. Има и
трета група посетители, които пристигат с автобус или кола. Независимо от
транспорта, основната атракция е река Дунав.
Затова е явно, че хората, пристигащи в Русе или Гюргево, трябва да се
посрещат на бреговете на реката - както на северния, така и на южния. В
тази връзка отдавна се планира изграждането на подходящи туристически
информационни центрове на брега на реката в Русе и в Гюргево.
За Русе трябва да се помисли и за отделен туристически информационен
център на входа на Природен парк “Русенски Лом”. Един добре планиран
туристически информационен център, където се предоставя оптимална
информация за всички характеристики и обекти в природния парк (в който
съществува забележително съчетание от природно и културно наследство)
е задължителен елемент, за да се чувстват посетителите впечатлени и
доволни. Едно убедително решение би играло ролята на магнит за целия
регион.
Може да се обмисли внимателно създаването на един уелнес-хотел в
близост до реката между Басарбовския скален манастир и началото на
природния парк. Той би могъл да се комбинира със споменатия по-горе
туристически информационен център.

6.8.2

Изисквания
Един туристически информационен център служи за врата, в нашия случай
към града. Той трябва да предоставя основна информация за това, което
може да се очаква там. Информацията трябва да обхваща историческите
забележителности, текущите събития, атракциите и културната програма,
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както и хотели, ресторанти и обществен транспорт (вкл. таксита). Трябва
да разполага със списъци на информационни точки и с екскурзоводи.
Информационните материали (независимо дали са безплатни или не)
трябва винаги да са на разположение, особено карта на града и
пътеводител.
Може да се предлагат напитки, пакетирана храна (фъстъци и т.н.) или
сладки неща (сладолед). Трябва да има и чисти тоалетни на високо ниво.
Конкретно към туристическия информационен център на природния парк
може да се добави и едно помещение, където да се представят видео и
филмови материали. Това няма да е нужно за центровете в Русе и
Гюргево.
Туристическите информационни центрове в градовете трябва да
функционират като спирки на обществения транспорт (за круизни кораби,
градската железница/трамвай в Русе и Гюргево, тролей и т.н.). В Русе
трябва да се направи лесен подход (с асансьор или ескалатор) до нивото на
улиците в града.
Обикновено туристите престояват в туристическия информационен център
между 5 и 20 мин. Продължителността на това посещение би могла да се
увеличи чрез предлагане на допълнителни неща, като кафене, интересни
музейни звена и привлекателни сувенирни магазини.
Обикновено в един туристически информационен център има една голяма
зала, като всички обслужващи единици са в нея. Дори и над сто души да
слязат едновременно от един круизен кораб, те трябва да се чувстват
достатъчно удобно в мястото, където влизат. За онези, които са само
преминаващи, трябва да има отделен път без бариери.
Несъмнено туристическите информационни центрове в Русе и Гюргево
трябва да са архитектурни атракции и потенциални забележителности на
бреговете на реката.
6.8.3

Размери
По-големите круизни кораби по Дунава са с максимален капацитет 200
пасажера. При спиране в градове като Русе и Гюргево повечето от тях
слизат, разделят се на групи с екскурзоводи и влизат в града. Затова
такива по-големи групи – когато ги поканят/задължат да минат през
туристически информационен център – обикновено стоят отвън единствено
защото времето е лошо или са спрели да гледат някаква атракция. Найчесто екскурзоводите им ги прибутват напред.
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Като се има пред вид това, плюс факта, че на ден спират само по един-два
кораба, общ капацитет за 100 посетителя (достатъчно за два автобуса) ще е
достатъчен да ги накара да се чувстват желани и да им е удобно.
Това означава, че залата на туристическия информационен център трябва
да има площ най-малко 200-300 кв.м. Допълнителна площ най-малко със
същия размер ще е нужна за всякакви останали нужди – от тоалетни до
офиси. Ако към центъра има и допълнителни обекти (кафене, сувенирен
магазин и т.н.), ще трябва да се добави съответно място.
Един много важен аспект е подходът за възрастни посетители или
посетители с увреждания: центърът трябва да е без стъпала и прегради;
където е нужно, трябва да се монтират парапети; трябва да има асансьори
или ескалатори, ако обектът е на повече от един етаж. Предлагането на
специални услуги, като инвалидни колички или електрически колички, би
допълнило идеалното впечатление от обслужването.
Не бива да се забравя, че посетителите са не само чужденци, но и от
страната или от съседни държави. Очакват се много посещения на деца – с
училищни групи или със семействата си. Трябва да се помисли за
съответни услуги.
В обобщение, очаква се всеки от туристическите информационни центрове
в Русе и Гюргево да има необходимост от подходящи терени от поне по 500
кв.м. Те трябва да са направени изключително привлекателни, с чудесно
разположение и оптимално архитектурно решение. Защо самите
туристически информационни центрове да не се превърнат в туристически
атракции?
6.8.4

Разположение
Туристическите информационни центрове както в Русе, така и в Гюргево
трябва да са направо на мястото, където спират пасажерските кораби по
Дунава. Непременно трябва да има достъп от понтона (без стъпала). Друг
критерий е предлагането на лесен достъп до централната зона (пеша или с
обществен транспорт). Важно е да се осигури и достъп на автобуси.
Съгласно оценката на тези изисквания като най-добри се преценяват
следните локации:
Русе
Мястото, където булевард “Придунавски” се продължава от ул. “Църковна
Независимост” изглежда оптималното място. Има достъп до корабите,
както и до близкия паркинг (само за автобуси!) Тук може да се разположи и
спирка на бъдещата градска железница. Ще трябва да се преодолява
бариерата на 10-12 м тераса към градския център посредством асансьор
или ескалатор. Въпросното място е достатъчно голямо. Горната тераса на
ул. “Църковна независимост” може да стане пешеходна зона, която
предлага пряк достъп до централния площад. Къща-музей “Калиопа” не
бива да се пропуска от нито един пакет на планиране.
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Гюргево
Мястото, където Soseaua Portului стига до Дунава и завива на запад (в
момента обектите във водния парк) като че ли е идеално място за
Туристически информационен център – Гюргево. Има достъп от кораба,
както и достъп до близкия паркинг (само за автобуси!). Може да се
разположи и спирка на бъдещата градска железница. Освен това в бъдеще
това място може да се свърже с бъдеща тролейна линия през Дунава до
Русе. Пространството е достатъчно голямо. Възможно е да се интегрира и
съседен ресторант. Имайки пред вид нашата препоръка крайбрежието да
стане привлекателно място на реката и да се включат зелени маршрути по
Дунава, това място може да бъде централна точка.

Фигура 10: Туристически информационни центрове

6.8.5 Бизнес модел
Обикновено самите туристически информационни центрове не генерират
приходи. В нашия случай това ще е разходно перо и за двете общини.
Входните такси (за всякакви присъединени обекти) няма да се смятат за
приход на центъра, а по-скоро за съответната търговска дейност.
Приходите от кафенето също не се отразяват в журналите на
туристическите информационни центрове. Затова инвестицията и
оперативните разходи обикновено идват от публичния бюджет.
Ако центърът може да стане атракция сам по себе си, представяйки много
положителен имидж, е възможно да привлече спонсори, които да
допринасят (поне частично) към годишния бюджет. Може да се предвиди
намирането на спонсори, които да инвестират в такова начинание.
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На базата на разчети за персонал на пълен работен ден по 8 месеца/год.,
докато в останалите 4 месеца ще е нужен средно около 40% от този
персонал, може да се очаква да са нужни 4-5 служителя на пълен работен
ден за всеки предложен туристически информационен център в Русе и
Гюргево.
За пълното изграждане и обзавеждане на всеки център се предвижда
инвестиция от около 1 милион евро. Като се сметне с 20-годишен
амортизационен период, умерена лихва върху инвестициите, както и
оперативни разходи и разходи за персонал, за пълното финансиране на
всеки туристически информационен център ще са нужни по около 200 000
евро годишно. Ако е възможно част от инвестициите да се покрият от
конкретен източник на финансиране, то годишните оперативни разходи
биха могли да бъдат само по около 100 000 евро.
6.8.6

Финансиране
Финансирането на туристически информационен център може да идва от
публичния бюджет или от туристически такси – например, по 1 евро за
всяка нощ в хотел или пансион в Русе и Гюргево. Като алтернатива,
разходите могат да се покриват от общинските бюджети.
Необходимостта от инвестиции може да се балансира чрез публични или
частни субсидии, от общинския бюджет или от спонсори. Като алтернатива
на потенциални грантове може да се помисли и за лизинги или заеми.

6.8.7

Изисквания за работна ръка
Два договора от по 1 милион евро с местна строителна фирма със
сигурност биха помогнали за осигуряване на регионална трудова заетост.
Поддръжката на съоръженията ще изисква определени инвестиции всяка
година.
Персоналът в туристическите информационни центрове трябва преди
всичко да има езикови умения. Най-общо персоналът, предоставящ
туристическа информация в туристическите информационни центрове,
трябва да има езикови умения, сходни с тези, които работят на рецепция в
добър хотел.

6.8.8

Влияние върху трудовата заетост
Наетият персонал ще е 3-5 еднакви длъжности на пълен работен ден за
всеки туристически информационен център в Русе или Гюргево.
Допълнителните услуги (кафенета и т.н.) ще изискват допълнителен
персонал.
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6.8.9

Реализация
Проектът може да стартира след одобрение от Общинския съвет. Найдоброто решение ще бъде създаването на смесено предприятие като
платформа, която обслужва едновременно Русе и Гюргево. Този неутрален
подход ще спомогне за избягването на унищожителна конкуренция между
двата града, които иначе биха могли да започнат да воюват за по-голям дял
от туристическия поток.
Такава фирма, със силната подкрепа на общините, ще трябва най-напред
да оцени оптималните концепции, след това да организира финансирането,
да упражнява надзор на строителните работи и най-накрая да оперира
туристическите информационни центрове в Русе и Гюргево.

6.8.10 Управление
Трябва да се определи активен управител за тази туристическа фирмаплатформа, който трябва да се ангажира с всички разпоредени дейности.
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Приоритетен проект
9
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6.9

Зелени зони

6.9.1

База
Определена задача в общото устройствено планиране за Русе и Гюргево е
балансирането на концентрацията на жилищни квартали в централните зони
(да бъде създаден по-урбанистичен характер и атмосфера), намаляване на
свиването на откритите пространства и обезформянето на ландшафта, като
същевременно се минимизира обемът на тръбопроводната мрежа, а
огромният потенциал за развитие на зелените зони за отдих се оптимизира
и в двата града, с което те да станат еднакво привлекателни както за
посетителите, така и за жителите им.
Крайбрежните ивици на река Дунав са центърът на внимание за всичките
тези дейности. „Зелени” в този случай не само означава „природа”, но и
специфичен ландшафтен дизайн, в помощ на онези, които наблюдават
трафика по реката, за тези, които са на отсрещния бряг или за тези, които
вече се намират в някоя от тези зони. Крайбрежните площи, които ще
бъдат разработени по този проект, се между пристанище Русе-запад и
новото зимно пристанище на Русе и от сегашния Дунав мост до бъдещото
пристанище в югозападния край на гр. Гюргево.
В допълнение към тези ясно определени зони, факт е, че и двата града са
обърнати с лице към реката (и един към друг, разбира се), затова трябва да
разграничим:




Чисто природни зони, които са специално защитени;
Зони за развлечение и отдих, спорт и т.н.;
Градски паркове, озеленени булеварди, градини и т.н.

За да се превърнат всички тези елементи в една функционираща реалност,
трябва да се плануват редица мерки, съчетавайки всички индивидуални
зелени елементи в една всеобща симфония за удоволствие и благоденствие
на посетителите и жителите на двата града.
Природните дадености извън очертанията на градовете също трябва да
бъдат включени в цялостната рамка. Освен Природен парк „Русенски Лом”,
съществуват и други зони за отдих и почивка. Красивата гора на
северозапад от Гюргево е само един от примерите, които могат да бъдат
посочени.
Като цяло, зелените зони Русе–Гюргево трябва да бъдат изградени по такъв
начин, че да се демонстрира един балансиран подход към природата.
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6.9.2

Изисквания
Цялостната концепция за зелени зони в Еврорегион Русе–Гюргево започва от
факта, че и двата града са заобиколени от истински зелен пръстен от
земеделски терени, гори и заблатени гористи местности. Освен това, както
бе посочено по-горе, река Дунав и бреговете й трябва да бъдат приети като
централна част на зелените зони между Русе и Гюргево. Целият
ландшафтен дизайн – от зелени акценти (като вътрешноградски паркове)
или зелени мостове, свързващи различните зелени площи – е подчинен на
общото решение, което да произведе убедително впечатление за
емоционалното свързване на двата бряга на реката, както и спокойното
интегриране и преливане в заобикалящата природа.
Макар че Русе и Гюргево не са разположени точно един срещу друг от двата
бряга на Дунав и само една изнесена част от Гюргево се намира директно
до реката, съществуват възможности за взаимодействие през Дунава –
визуално, реално, емоционално.
В Русе основното внимание трябва да е по протежение на крайбрежната
ивица от пристанище Русе-запад до новото зимно пристанище. Тази цяла
територия би трябвало да е предназначена основно за „градска зона за
отдих”. Ръководствата за разработването и реализирането на убедително
решение трябва да са съобразени със следните правила:








Никакво строителство на сгради по ивицата, освен сервизни обекти за
потребителите;
Промяна в предназначението на съществуващата железопътна линия,
като тя започне да се използва като градска железница, което би
предложило оптимален обществен транспорт до цялата крайбрежна
зона;
Туристическият информационен център за Русе (виж описанието на
отделния проект) трябва да бъде разположен в непосредствена близост
до настоящото местоположение на хотел „Рига”.
Трябва да се обмисли идеята за изграждане на трамвайна връзка до
Гюргево през река Дунав.
Трябва да се обмисли и възможността за създаване на открита гледка
към реката на мястото, където ул. „Славянска” слиза на кея.
Пристанище Русе-запад би могло да бъде превърнато в притегателен
център на градски живот, особено ако се реализира комбинация от
възможности за забавление, нов бизнес инкубатор (виж отделното
описание на проекта), яхтено пристанище с цялата свързана с него
инфраструктура, и евентуално един бъдещ търговски експоцентър/конгресен център.

168
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

Край Гюргево крайбрежната ивица е със своя специфика. Една от основните
задачи ще бъде да се намери оптимална структура за различните зони за
използване между реката и изоставените й канали. Предложения за
неотложна концепция и последваща реализация:













Планира се изграждането на ново голямо пристанище в югозападния
край на града. При условие, че се получи обстойна оценка,
потвърждаваща целесъобразността и рентабилността на един такъв
проект, местоположението е подходящо за целта.
Започвайки от входа към бъдещото пристанище, крайбрежната ивица от
1,5 км (до входа на съществуващото пристанище на безмитната зона)
трябва да се развие като една пъстра развлекателна зона за отдих –
алея с ресторанти, малък хотел, кино и т.н.
Туристическият информационен център (виж описанието на отделния
проект) трябва да се изгради там, където алеята завива на север към
града.
Може да бъде обмислена идеята за изграждане на голф-игрище на
просторната бивша индустриална зона покрай главен път Soseaua
Portului, включваща Lacul Veriga.
Настоящата безмитна зона трябва да се деиндустриализира постепенно,
като единствено районът на корабостроителницата продължава да
функционира. Директен достъп от центъра на града трябва да се отвори
чрез разширяване на Strada Dan Barbilian надолу до реката.
Североизточно от тази линия зоната трябва да бъде развита в зона за
изискан рекреационен туризъм (евентуално построяване на цялостен
уелнес-център). От другата страна на тази линия, постройките в
сегашната безмитна зона биха могли постепенно да бъдат
реконструирани в луксозни жилищни комплекси.
Част от остров Моканашу до днешния Дунав мост трябва да остане като
зона за отдих, достъпна за всички.
Не бива да е разрешено на търговски кораби да навлизат в изоставените
канали, които трябва да се разработят за плуване и плаване с лодки и
яхти.
Бреговете на тези канали не трябва да се застрояват, а трябва да се
превърнат в една прекрасна градска зона за отдих.
Руините на старата крепост Гюргево (една от малкото исторически
забележителности в града) трябва да останат като културна
забележителност, естетически защитена от видимите заобикалящи я
обекти посредством „завеса” от зелени дървета.

Освен това, рибарските селища трябва да се проектират и създадат направо
на брега на Дунава както в Русе, така и в Гюргево. Едно удобно място за
тази цел в Русе би било югозападно от пристанище “Запад”, направо на
брега на реката (в близост до устието на р. Лом на Дунава). Съответната
база в Гюргево би трябвало да се разположи в края на бъдещия крайречен
булевард, точно до входа на планираното пристанище. И двете
местоположения предлагат идеални условия за развиването на риболовния
поминък (включително и възможности за настаняване на семействата на
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рибарите), заедно с възможността те да станат туристическа атракция, като
се открият специализирани ресторанти или рибни пазари.
Друг аспект е очертаването на велосипедни маршрути по двата бряга на
Дунава. Маршрутът по река Дунав, който е част от евро вело мрежата, е
посочен в тази схема под номер 6:

Фигура 11: Европейски велосипедни маршрути
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В други страни (например Германия и Австрия) дунавските маршрути
привличат по над 100 000 туристи с велосипеди годишно, като това дава
тласък на дейността на верига хотели и пансиони, както и много
туристически фирми, институции и организации по този маршрут. Това
подчертава най-напред факта, че карането на велосипед не е предимно
спортна дейност, а по-скоро дейност за отдих, както и възможностите за
бизнес, откриващи се по този маршрут.
Поради това в първия удобен момент трябва да се създаде един участък от
поне 20 км от този веломаршрут нагоре и надолу от двете страни по река
Дунав, който предоставя и уникалната възможност да се пресича моста.
Създаването на фериботна връзка в двата края на маршрутите ще очертае
една независима система на затворен в кръг велосипеден маршрут.
За градските паркове и градини в двата града трябва да се разработят
отделни концепции. Всеки план трябва да подчертава съответния имидж и
характер на града. В тази област се очаква да се прояви разнообразие.
За всички чисто природни дадености единствените насоки трябва са да не
се посяга на тях (с улици, сгради и т.н.), освен ако това не е абсолютно
наложително. Добре би било обаче да се изградят достъпни алеи за
разходки, както и вело-пътеки.

6.9.3

Размери
По крайбрежната ивица на Русе трябва много внимателно да бъде
разработена пет-километрова зона. За половината от това разстояние е
необходим по-наситен дизайн. Специално внимание трябва да бъде
обърнато на най-критичната 700-метровата отсечка от хотел „Рига” до
пристанището. По цялото си протежение тя не надхвърля 80 м на ширина,
което е едновременно предимство и недостатък.
В Гюргево дължината на крайбрежната ивица също е около 5 км. Там
фокусът пада върху част от 1,5 км (както беше отбелязано по-горе), за
която ще са нужни много по-големи инвестиции, отколкото за Русе, тъй
като ще трябва да се изградят множество сгради, покриващи площ от 5 до 8
хектара. Дейностите по реализация в настоящата безмитна зона са
сравними с тези, предложени за пристанище Русе-запад.

6.9.4

Разположение
Разположението на всички обекти вече бе указано по-горе. В допълнение,
предложението за възможна трамвайна връзка би следвало да се реализира
между бъдещия туристически информационен център в Гюргево и тази
точка на русенския бряг на Дунав, където продължението на ул. „Тулча” и
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ул. „Яребична” стигат до реката, като по този начин се минава през Парка
на младежта.

Фигура 12: Зелени зони за отдих в двата града

6.9.5

Бизнес модел
Разработването на крайбрежните ивици е тема от особена важност за
всички жители, а съответно и за кметовете и за общинските съвети. За да
се определи и избере оптимално решение за такива проекти, сериозната
препоръка е да бъде организиран международен конкурс за Русе и
Гюргево, но също така е възможно да бъде направен и съвместен такъв.
Редно е да се вземе предвид мнението на обществеността чрез нейното
участие при избора на най-добро решение, което ще доведе до набиране на
подкрепа за проектите от цялото население.
Директни инвестиции за ремонт и реализиране на ландшафтни решения е
вероятно да постигнат желания резултат, но няма да донесат никакъв
приход. Реализирането обаче на различните обекти, изброени по-горе,
трябва да бъде направено от частни инвеститори. Това ще донесе приход
на общините. Най-сериозният аспект от гледна точка на търговската
политика е, разбира се, огромната индиректна възвращаемост, която ще се
генерира чрез тази програма.

6.9.6

Финансиране
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За да бъде оптимално финансиран един успешен международен
архитектурен конкурс за дизайна на крайбрежните ивици на Русе и
Гюргево, в бюджета трябва да залегнат суми за победителите от по 60,000
евро (3-ма победители) за всеки град; допълнително по 15,000-20,000 евро
ще са необходими за ръководенето на един такъв конкурс на международно
ниво. Би трябвало да е възможно цялата сума по 75,000-80,000 евро (за
всеки град) да бъде финансирана от различни програми за развитие.
Стойността на реализация на спечелилия проект ще зависи от това, какво
ще включва той. Трябва да бъде взето решение дали отделни обекти (като
туристическите информационни центрове) ще се разработват отделно или
като част от цялостния проект и ландшафтното решение на крайбрежните
ивици.
Всички инвестиции от стопански характер трябва да се финансират на
частна основа.
6.9.7

Изисквания за работна ръка
В подкрепа на общините Русе и Гюргево ще е необходимо да работи малък
екип. След това реализацията трябва да се предаде в ръцете на специално
създаден отдел във всяка от общините.
Разнородните дейности по строителството, разбира се, ще разкрият
работни места във фирмите, с които ще бъдат сключени договори за
изпълнение.

6.9.8

Влияние върху трудовата заетост
Само няколко ще са необходимите изпълнителни екипи. Те обаче трябва да
се ползват от подкрепата не само на консултанти от частния сектор, а също
и на колеги от други общини (например Виена), които имат дългогодишен
опит в организирането и успешното реализиране на архитектурни конкурси.
Основното влияние върху трудовата заетост ще се изразява в това, че в
предвидените частни обекти, които ще се реализират, ще бъдат наети нови
работници и служители. Предвижда се създаването общо на около 100 нови
работни места само от този проект.

6.9.9

Реализация
Веднага след обявяването на резултатите от архитектурните конкурси и
тяхното одобрение при обществено обсъждане и от общинските съвети,
съответните отдели в община Русе и община Гюргево трябва да започнат
работа. Съгласно концепцията, общите изпълнители по реконструкцията и
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ландшафтния дизайн трябва да бъдат определени и наети, след като бъде
осигурено цялостното финансиране.

Като отделно задание – а може би ръководено от същите служители –
трябва да се привлекат частни инвеститори и техните проекти трябва да се
реализират бързо и безпроблемно.
Подходяща препоръка би била общините Русе и Гюргево да поемат
съществуващи юридически платформи (като сегашните фирми – свободни
безмитни зони) и да им поверят по-нататъшните задължения по
изпълнението.
6.9.10 Управление
Освен предложените екипи, които да бъдат подпомагани от (чуждестранни)
консултанти или колеги от други градове, наложително е да има силен
мениджърски екип, който да ръководи дейностите на работните площадки.
Това изискване вероятно може да бъде изпълнено по гореописаната
концепция за реализация.
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Приоритетен проект
10
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6.10 Реновиране на централните градски части
6.10.1 База
Централните градски части на Русе и Гюргево са много сходни като облик –
доста впечатляващ план събира в едно стари и нови сгради, нуждаещи се
от различен тип ремонт и обновяване (много от които в плачевно
състояние). Някои от старите сгради са с реновирани фасади, които
прикриват конструкции, които или са неподлежащи на ремонт, или са
изградени от ужасяващи бетонни блокове.
Като цяло зданията, изградени след 1990 г., са с ниско качество като
архитектура и строителство. Някои от тях са във видимо трагично
състояние, макар да са построени съвсем неотдавна. Освен това могат да
се видят недовършени и изоставени строителни площадки, разпръснати
равномерно из двата центъра.
Липсващата мисъл за градски пейзаж личи и в няколко централно
разположени района с по 2–6 склада в съседство. Поради това реално
построеното не постига усещане за град, а по-скоро за село.
Не личи ясна концепция за регулиране на новото строителство.
Придържането към линията на сградите много често не се приема или дори
се пренебрегва, над улиците и тротоарите стърчат балкони и всевъзможни
пристройки. Стандартите за външна изолация са далеч под нивото, което
може да се види в Западна Европа. Пригоденост към нуждите на
възрастните или хората с увреждания по-скоро липсват.
При приемане на нашите препоръки за преместване на всички
индустриални постройки и съоръжения извън градските центрове и
концентриране на всички структури в компактни урбанистични блокове ще
се отвори ново свободно пространство, в което може да се развиват
цялостни жилищни комплекси или офис сгради (заедно с местна
инфраструктура). Това би било един модерен подход към
градоустройството на двата общински центъра. Като част от една обменна
програма жителите могат да бъдат поканени да се преместят от сегашните
си жилища в новопостроени апартаменти, след което освободените сгради
могат да бъдат реновирани или на тяхно място да бъдат изградени
висококачествени здания.
6.10.2 Изисквания
Следвайки ясните разпореждания на общинските съвети в Русе и Гюргево,
е необходимо да се изработи и реализира цялостна програма за жилищното
строителство в двата града. В Русе има около 80 000 домакинства, а в
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Гюргево те са около 30 000. Реалистично погледнато, жилищата на поне
една трета от тях трябва да бъдат подменени в следващите 30 години. Това
означава, че всяка година в Русе ще трябва да се строят минимум 2000 нови
апартамента, а в Гюргево – 750. Към настоящия момент това изглежда една
доста трудно осъществима задача.
Около 10% от тези жилища ще покрият търсенето на по-висококачествени
сгради (както са планирани в кварталите с активна енергия – виж
описанието на отделния проект) и могат да бъдат финансирани чрез
продажни цени, покриващи себестойността. Останалите 90% също трябва да
са сгради от високо качество, но на значително по-ниска цена. За хората с
ниски доходи са необходими специални жилищни субсидии.
Една от възможностите, които биха могли да се използват, за да се
отговори на такова търсене, е изграждането на базата на модулни
строителни системи. Този тип строителство позволява реализация в много
кратки срокове при добри стандарти за качество и приемливи цени. Също
така може да се обмисли идеята за завод за готови елементи в Русе или
Гюргево, като по този начин ще се разкрият и определен брой нови работни
места.
Всички тези необходими сгради трябва да се построят в съответствие с
високи архитектурни стандарти и по най-модерни строителни методи. Не
трябва да се забравя, че освен жилищни комплекси същевременно ще
възникне необходимостта от изграждане на търговски и общински офис
сгради, хотели или магазини.
Също така ще е нужно да се подновят улиците (обикновено) заедно с почти
цялата инфраструктура и подземни тръби и канализация – вода,
електричество, газ или телекомуникационно окабеляване. Това също е
една от причините да се планира развитие на отделни райони или квартали,
вместо на отделни строителни единици, за да бъде максимално намалена
общата себестойност.
От гореизложеното е видно, че обемите ново строителство ще нарастват с
всяка изминала година, което трябва да се посрещне с един цялостен,
реалистичен и ефикасен план за реализация.
6.10.3 Размери
Когато се планира цялостно количество от 2750 апартамента на година,
първо трябва да се определи средната им квадратура и жилищен
капацитет. Настоящите данни сочат, че средностатистическото домакинство
в Еврорегион Русе–Гюргево се състои от само 2 души. При сравнение с
подобни региони може да се предположи, че жилищната площ на глава от
населението ще се увеличи от средно 20 кв. м. в момента до 30 кв. м.,
когато се достигнат западноевропейските стандарти. Така се стига до
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заключението, че независимо какъв тип структурна единица бъде избрана,
ежегодно приблизително 110 000 кв. м. настояща жилищна площ ще трябва
да бъде подменяна със сгради с квадратура 165 000 кв. м. (общо за Русе и
Гюргево).
Крайна стойност (до ключ) за кв. м. жилищна площ ще варира от 600 евро
до 1800 евро. Имайки предвид, че по-голямата част от новопостроените
жилища ще са от не-луксозен тип, би могла да се направи предварителна
оценка на средна строителна цена на кв. м. от около 600 евро до 1800 евро.
Следователно, годишната инвестиция за подходяща жилищна програма ще
е на стойност около 120 милиона евро за Русе и около 45 милиона евро за
Гюргево.
6.10.4 Разположение
Гореизложеният план за реновиране фокусира вниманието си върху
централните градски части. Това е така, защото подобни строителни
програми ще стартират с използването на територии, които дават
възможност да бъдат планирани, между централните части и крайните
райони. Така изпразнените жилищни сгради в центровете ще се реновират
постепенно. Аналогична програма, реализирана в Австрия, е известна под
името „Рехабилитация по квартали” (“District Rehabilitation” ,
“Stadtteilsanierung”).
Освен жилищни сгради и свързаните с тях съоръжения, (основно) в
градските центрове се разполагат някои обществени сгради. Необходимо е
разработването на подходяща програма и за тяхното реновиране, която да
бъде реализирана едновременно, за да се подобри общото впечатление от
централните части на Русе и Гюргево. По този начин двата града ще стават
все по-привлекателни както за жителите им, така и за техните посетители.
Ландшафтният дизайн на обществени терени и зелени зони в рамките на
централните градски части е друга задача, която трябва да бъде изпълнена
в последствие. Пълен набор от координирани дейности ще доведат до
прекрасно обновяване на градските центрове на Русе и Гюргево.
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Фигура 13: Структурите в Централните зони трябва да се концентрират в компектни градски
райони

6.10.5 Бизнес модел
Предвид очевидните ограничени възможности на общинските бюджети и
огромните разходи, които ще трябва да се направят за реализирането на
програми по рехабилитацията и реновирането на централните градски
части, добра идея би било да се създадат подходящи фирми-платформи,
които да поемат цялостната реализация. Специфична задача за тези фирми
ще бъде финансовото управление на проектите.
Макар че наемането на жилища съвсем не е популярно, в това отношение
би трябвало да се помисли за модел, заимстван от Виена. През последните
90 години Община Виена се превърна в най-големият собственик на жилища
в Европа. Всяка година се изграждат нови апартаменти като общинска
собственост. Те се отдават под наем на хора, отговарящи на определени
критерии, повечето от които плащат субсидирани цени за наем. Подобна
схема би могла да работи като частен бизнес, а общината да има
отговорността само за социалните субсидии.
6.10.6 Финансиране
Трябва да се създаде нормативна възможност частното финансиране да се
приема като норма за финансиране на изграждането на цели квартали.
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Освен това, специализирани фирми биха могли да издават облигации,
които да предлагат на международни пенсионни фондове. Съществуват
няколко възможности относно това, как да бъде извършвано
финансирането на частно ниво.
Въпреки това и двете общини – Русе и Гюргево – трябва да заделят
определена част от бюджета за необходимата инфраструктура и
индивидуални социални субсидии. Без съмнение, с времето тази
обществена инвестиция ще позволи Еврорегион Русе-Гюргево да се
превърне в един благоденстващ притегателен център в Европа.

6.10.7 Изисквания за работна ръка
Годишна инвестиция от общо около 200 милиона евро за строителство на
недвижими имоти се изразява в същата сума, за която строителни
компании ще имат сключени договори. Този инвестиционен обем ще е
свързан с постоянно наета работна ръка, наброяваща най-малко 2000 души –
сериозна цифра, която реализира важната цел за създаване на работни
места.
Нивата на общинска администрация не е необходимо да се увеличават, но
50-100 служители ще са нужни на гореспоменатите фирми-платформи.

6.10.8 Влияние върху трудовата заетост
Благодарение на това, че става въпрос за една постоянна и устойчива
програма, упоменатите нива на трудова заетост могат да бъдат считани за
устойчиви в дългогодишен план.

6.10.9 Реализация
Веднага след изработването и вземане на решение относно подходящите
програми за общини Русе и Гюргево трябва да се създадат споменатите погоре фирми-платформи и да им бъдат вменени всички задължения по
реализацията на проектите, а общините ще извършват контролна дейност.
С помощта на опитни консултанти първо трябва да бъдат дефинирани
проектите и да бъде организирано тяхното финансиране. В същото време
бъдещите ползватели на продукта от реализирането им трябва да бъдат
информирани и убедени в това да се възползват от съответните
предложения.
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Строителната дейност ще бъде поверена на главни изпълнители, които ще
финализират всички сгради до ключ. След това отделните единици ще
бъдат или продавани, или отдавани под наем.
6.10.10 Управление
Заедно с общинските екипи, които ще са подпомагани от (чуждестранни)
консултанти или колеги от други градове, е необходимо да има и стабилен
мениджмънт на фирмите-платформи. Намирането и подборът на способни
мениджъри трябва да се извършат от акционерите на тези предприятия.
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Приложение 1

Устройство на зелените зони
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Приложение 2

SWOT анализ
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Силни страни

Слаби страни

 Добре развита икономика в еврорегиона, базирана на мястото на двете общини (Русе и Гюргево) в националната и
регионална икономика на двете страни;
 Многоотраслова структура на икономиката, базирана на благоприятните фактори – транспротно-географско положение,
осигуреност с достатъчна на брой и с нужната квалификация работна сила, производствен опит ;
 Експортна ориентация на важни отрасли и производства в двете общини на еврорегиона;
 Развитие на подотрасли от отрасъл “хранително-вкусова промишленост” като преработваш тил на аграрния сектор
 Водещи функции в националните икономики в определени производства – речен транспорт, речно корабостроене,
химическа промишленост и др.;
 Развитие на модерни форми на териториална концентрация на съвременни производства, логистика и други услуги –
Свободни икономически зони, индустриални паркове;
 “Огледално” разположение на свободните зони и индустриалните паркове в двата града – по един от двата вида в Русе и
Гюргево;
 Добре изградена бизнес инфраструктура в двете части на еврорегиона – банкови и застрахователни институции, браншови
организации, бизнес - инкубатори и др. институции;
 Наличие на професионални училища, подготвящи кадри за водещите отрасли и производства
 Наличие на общи черти в секторната структура на икономика на двете общини от еврорегиона, изразени в:
- мястото и ролята на малкия среден бизнес;
- подчиненото място на аграрния сектор в общото им икономическо развитие;
- секторната и отраслова трудова заетост на населението;
- осигуреност на определени производства с квалифицирани специалисти;
 Водещо място на транспорта, разглеждан като икономическа дейност в еврорегиона, основаващо се на:
- наличието на двете най-големи пристанища в долното течение на р. Дунав;
- ролята на еврорегиона като пресечна точка на два транспортни еврокоридора;
- наличието на все още единствения мост като основен трансграничен преход за железопътен и автомобилен транспорт
между България и Румъния
 Развитие на туризма като фактор за развитие на трансграничното сътрудничество
Възможности
 Използване на възможностите на европейските фондове (чрез националните оперативни програми) за развитие на
икономиката в двете общини на еврорегиона;
 Използване на Стратегията за Трансгранично сътрудничество Румъния-България за формулиране и представяне на
проекти в сферата на икономиката, които са от общ интерес за еврорегиона
 Използване на възможностите за трансгранично бизнес сътрудничество в еврорегиона с възможности за навлизане на
румънския и на българския пазар;
 Налични обучителни организации и финансиращи възможности за придобиване на нова квалификация или нови ключови
компетенции без откъсване от работа;
 Завършване преструктурирането на отрасли, които са традиции в икономиката на Русе и Гюргево;
 Използване на териториалния потенциал на двете крайбрежни зони на Русе и Гюргево за изграждане на нови обекти за
приложение на труд (основно бизнес инфраструктура) с модерна комуникационна инфраструктура
 Използване на възможностите на различни финансиращи програми (вкл. и с частен инвестиционен капитал) за
изграждане на нови високо-технологични паркове;
 Създаване на условия и на възможни стимули за привличане на големи инвеститори с цел осигурява нова заетост.











Общи негативни черти в състоянието на аграрния сектор в еврорегиона:
силна раздробеност на земеделските земи по отношение на тяхната собственост;
трайна тенденция на намаляване на поливните площи;
очертаване на тенденция към засилване на монокултурност в растениевъдството;
бавно подновяване на машинния парк и на използваните технологии в земеделието и
животновъдството.
Изоставаща конкурентоспособност на ключови за еврорегиона производства;
Липса на достатъчно на брой високотехнологични производства в отрасли, които са
структороопределящи за икономиката на еврорегиона – машиностроене, текстилна и
шивашка промишленост, производства от хранителния бранш и др.;
Неразвито партньорство между фирмите както в определен сектор, така и между
отделните сектори в еврорегиона;
Липса на фирмени структури за връзка със селското стопанство (напр. за преработка на
плодове и зеленчуци);
Изоставане на учебните програми в професионалните училища от потребностите на
местните предприятия;
Наличие на териториална диспропорция в развитието на туристическа инфраструктура
(недостиг на същата в община Гюргево) – пречка за задържане на част от транзитния
туристопопок;
Малък брой и нисък ефект от общи проекти в сферата на трансграничния туризъм
Липса на идеи и на проекти за подобряване на функциите (вкл. и конверсия) на старите
промишлени зони.

Заплахи
 Продължаване (по-дълго от очакваното) на световната икономическа и финансова криза;
 Дългосрочно запазване на високи изисквания за обезпечаване на кредити и на високите
лихвени нива на кредитите за развитие на бизнес
 Продължаваща ориентация на инвестиционния капитал към отрасли от третичния сектор, за
сметка на инвестиции за високотехнологични промишлени производства
 Липсата на координирана политика за преодоляване на диспропорциите в секторното и
отрасловото развитие на икономиката в общини Русе и Гюргево
 Несанкциониране на нелоялна конкуренция от страна на големи инвеститори (както в
производството, така и в сферата на услугите), която затруднява дейността на малкия
бизнес;
 Дългосрочна запазване на различията в данъчните системи и на цените на стоките и
услугите в България и Румъния – пречка за общ инвестиционен интерес към целия
еврорегион
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ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Силни страни (извън SWOT анализа на икономическото развитие)
Слаби страни (извън SWOT анализа на икономическото развитие)
Принадлежност към коридор VІІ
 Пътна инфраструктура в лошо състояние
Принадлежност към пътната и жп инфраструктура на коридор ІХ
 Намаляване на превозваните транзитно по пътищата и чрез пристанището в Гюргево стоки
Важен транспортен трансевропейски маршрут: ос север - юг чрез моста над река Дунав
 липса на яхтени пристанища
Пресечна точка на територията на стратегически транспортни регионални и национални маршрути
 жп инфраструктура с параметри, които не отговарят на европейските стандарти
наличие на идеи за развитието на транспортната инфраструктура на територията на еврорегиона на
 Недостатъчна инфраструктура за достъп до туристическите атракции
държавно ниво
Съществуващи проекти за реконструкция на пристанище Гюргево
Съществуващи проекти за пътната инфраструктура
Възможности
Заплахи
 Да не се използва възможността за достъп до европейските фондове
Привличане на инвестиции за рехабилитация на пътната инфраструктура
 Липса на административен капацитет за подготовка и управление на проекти, финансирани
Реконструкция на пристанището в Гюргево
по линията на европейските фондове
Съвместяване на всички транспортни маршрути за подобряване на концепцията за транзитен регион
ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Силни страни
Слаби страни
Развитие на газоснабдяването в обща система чрез изграждането на газопровод Русе - Гюргево
 Ниска енергийна ефективност на сградния фонд
Реализация на Интегриран воден проект за подбряване на водния цикъл в Русе и за доизграждане на  Недостатъчно покритие на град Гюргево с ВиК мрежа
 Необходимост от реконструкция на част от разпределителните мрежи
ВиК мрежата на Гюргево
Много добра свързаност с електронни съобщителни мрежи на цялата територия и изградена
инфраструктура, която непрекъснато се развива в технологично отношение
Добро състояние на електроснабдителните системи
Недостатъчни озеленени площи и недостатъчна поддръжка на съществуващите
Възможности
Заплахи
Ускорено развитие на газификацията.

На нивото на еврорегиона основните заплахи са:
Въвеждане на възстановими енергийни източници и енергоспестяващи технологии
- несъответстващият на потребностите свит обем на публичните инвестиционни
Използване на енергийния потенциал на битовите отпадъци.
ресурси;
Повишаване на ефективността на ТЕЦ „Гюргево” и намаляване на вредните емисии
- евентуално задълбочаване, респ. повторение на икономическата криза.
Недопускане на застрояване в озелените площи
- липсата на достатъчен административен капацитет за подготовка на проекти за
Активизиране поддържането и извършване на необходимата реконструкция на дървесната и
кандидатстване за външно финансиране.
храстовата растителност в обществените озеленени площи.
Възможности за финансиране по оперативните програми
ДЕМОГРАФИЯ
Силни страни
Слаби страни
Висока населеност на еврорегиона, с голяма географска гъстота на населението
 Очертана тенденция на обезлюдяване;
Хомогенна етническа структура на населението, с доминиране на основния етнос за съответната
 Отрицателен естествен и механичен прираст
държава– български и румънски;
 Изселвания на население в репродуктивна възраст;
Нарастване на населението в трудоспособна възраст в еврорегиона;
 Наличие на диспропорция в осигуреността с икономически активно население ;
Стабилно състояние на икономически активното население за еврорегиона
 Наличие на симптоми за постепенно застаряване на населението
Възможности
Заплахи
Политика за задържане на населението в репродуктивна възраст
 Продължаване на икономическата криза като стимулатор за трудовата миграция;
Създаване на условия за реализация на младите хора – развитие на съвременни високотехнологични  Увеличаване размера на трудовата миграция;
производства, добре уредена жизнена среда и др.
 Продължаване на емиграцията на млади и високообразовани кадри

184
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Силни страни
 Добре развита инфраструктура на образованието в еврорегиона, с добре разгъната образователна
мрежа,която гарантира равномерен достъп до образование.
 Представени са всички образователни степени (висшето образование в община Гюргево – чрез
филиали на румънски унинерситети);
 Капацитетът на детските заведения и на училищата в двете общини на еврорегиона са съобразени с
потребностите на населението;
 Част от профилираните училища в градовете Русе и Гюргево, колежите и Русенският университет са
с надобщинско (регионално и национално значение);
 Мрежа от болнични и доболнични лечебни заведения в еврорегиона е балансирана по отношение
на потребностите на населението
 Степента на задоволеност на населението с болнични легла в еврорегиона е съизмерима с тези в
развитите страни;
 Поддържане на широк спектър от здравни специалисти;
 Добре развита инфраструктура на културата, включваща обекти с надобщински характер –
драматични театри (опера в Русе), окръжна и регионална библиотеки, окръжен и Регионален музеи
и др.
 Ангажираност на държавните и местните власти в развитието на инфраструктурата (вкл. и нейната
финансова издръжка) в сферата на образованието, здравеопазването, куртурата и др.
 Навлизане на частния инвестиционен капитал в сферата на образованието, здравеопазването,
културата.
Възможности
 Създаване на условия за достъп до университетско образование в еврорегиона;
 Нормативно уреждане на децентрализация на училищното образование
 Преодоляване на законовите ограничения за ползване на специализираните болници в гр. Русе от
населението на гр. Гюргево
 Използване на възможностите на европейските структурни фондове и на други донора за
подобряване на здравната инфраструктура и закупуване на модерно оборудване;
 Наличие на международни програми за сътрудничество и помощ в сферата на образованието,
хуманитарната област и здравеопазването

Слаби страни
 Наличие на диспропорции в двете части на еврорегиона по отношение на:
- Средната пълняемост на групите в детските заведения и на паралелките в училищата, която е
по-добра за община Гюргево;
- По-добре развитата мрежа от професионални и профилирани училища в община Русе;
- Университетското образование, представено от голям университет в Русе и от два
университетски филиала в гр. Гюргево;
 Слаба връзка на професионалното образование с бизнеса и липса на осъществени
партньорства с бизнеса по подобряване на образователния процес;
 Липса на специализирани болници в община Гюргево, при 7 такива в община Русе;
 Очертаващ се общ проблем за траен недостиг на финансови средства за развитие на
здравеопазването и лечебните заведения;
 Технологична изостаналост на лечебните заведения по отношение на съвременно
медицинско оборудване;
 Общ проблем за еврорегиона е лошия здравен статус на ромското малцинство;

Заплахи
 Негативни демографски тенденциии в еврорегиона водище до намаляване на броя на децата
в училищна възраст;
 Нарастване на броя на необхванатите и на преждевременно напускащите училище ученици;
 Пренебрегване на опасността от възникване и разпространение на трудно овладяеми
локални епидемии и панепидемии
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НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Силни страни
Слаби страни
Удовлетворителна средна стойност на стандарта на обитаване, с тенденция към подобряване
 Конфликтно съжителство на производствени функции с наличните в тях или в близост
жилищни квартали
Относително хомогенни жилищни територии с дисперсно или компактно разположение в тях
обслужващи обекти
 Тенденция на преуплътняване при реконструкцията на квартали с износени нискоетажни
жилищни сгради.
Сравнително активен пазар на недвижими имоти за жилищни нуждиПроизводствените обекти в
подавляващата си част са разположени в обособени производствени зони
 Липса на инженерна подготовка на резервните терени за жилищно застрояване.
 Ниска енергийна ефективност на масовото панелно строителство.
Наличие на сериозни теренни резерви за ново строителство в съществуващите производствени зони
Процес на конверсия на части от производствените зони в зони за обслужващи дейности
 Липса на терени за висококатегорийно обитаване.
Съществени обслужващи функции, съсредоточени в градските центрове
 На пазара на жилищни имоти се предлагат предимно апартаменти
Локализираните през последните години извън централните части на големи търговски обекти
 Неатрактивна среда на съществуващите производствени зони за нови инвестиции и стихийно
протичане на конверсията, малки по размер терени за произвоствени нужди
Наличието на съсредоточия от обслужващи обекти в част от жилищните комплекси, около част от
които могат да се развият вторични градски центрове
 Относително ниска средна квадратура на новоизгражданите офиси
 Липсват обекти за търговски изложения (панаир), увеселителен парк, колодрум и др.
 Общините почти напълно са лишени от поземлен ресурс,
с който да провеждат ефикасно целенасочена устройствена и инвестиционна политика
Възможности
Заплахи
На нивото на еврорегиона основните заплахи са:
Териториите със силно амортизиран сграден фонд около Централните части на двата града са ценен
ресурс за осъществяване на съвременно жилищно застрояване.
 несъответстващият на потребностите свит обем на публичните инвестиционни ресурси
Благоустрояването на териториите на жилищните комплекси и предоставяне на земята около
 ниските доходи на населението
блоковете в собственост на собствениците на жилищата ще повиши съществено цените им.
 евентуално задълбочаване, респ. повторение на икономическата криза
И двата устройствени плана – на Русе и Гюргево предвиждат развитие на територии за
 липсата на нормативно решение за предоставяне на земята около блоковете в собственост на
висококатегорийно обитаване
собствениците на жилищата
Изграждане на втори Индустриален парк в Русе на западния вход на града
 изключително оскъдните поземлени ресурси, с които разполагат общините
Изграждане на Логистичен център и Интермодален транспортен терминал
 ниска степен на прилагане на принципите на публично-частното партньорство за създаване на
предприемачески структури за групово обновяване на жилищните територии
Изграждане на вторични градски центрове около обслужващите ядра на някои жилищни територии
Проявен интерес на пазара на недвижими имоти към земите около главните пътища е възможност за  ниска степен за създаване на аналогични структури за „индустриална промоция” за
за реализиране на голямо модулни търговски и/или развлекателни обекти
реализиране теренните резерви в съществуващите производствени зони
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КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Силни страни
Слаби страни
Съхранено разнообразно материално и нематериално наследство в границите на Еврорегиона с
 Лошо физическо състояние на част от недвижимите паметници.
 Частични нарушения на средата на паметниците, по-значителни в гр. Гюргево.
надлокална културна и научна стойност.
Сравнително висока степен на концентрация единични и групови паметници – ансамбли, в
 Недостиг на публични и частни финансови ресурси за изпълнение на специализирани
исторически формираните градски центрове, със значение за градската идентичност.
дейности по опазването, социализацията, поддръжката и охраната.
Приложени механизми за осигуряване защита и опазване, съобразно националните системи:
 Допускане на некомпетентни интервенции. Недостиг на специализирани изпълнителски
определени юридически статути, режими (частично).
кадри.
Включване на темата за наследството и неговото опазване в стратегически, програмни и планови
 Липса на текущ мониторинг и закъсняваща реакция срещу увреждащи въздействия, особено
документи на различните административно-териториални нива. Наличие на административен
за обекти извън населените места.
 Недостатъчна превенция срещу потенциални увреждащи въздействия.
капацитет.
Изпълнени успешни проекти по консервация, адаптация, социализация, популяризация на обекти с
 Забавяне привеждането на статутите и режимите за опазване в съответствие с актуалното
ключово значение за градската памет.
законодателство и обстановка (в Русе).
Развита музейна мрежа и други институции, както и структури на гражданското общество, работещи  Недостатъчна популяризация на наследството.
 Недостатъчна информационно-образователна работа с населението и подрастващите по
за изучаването, опазването и популяризацията на културното наследство.
Благоприятно геостратегическо разположение на кръстопът на културни коридори, респ. на
въпросите на опазването.
 Липса или лошо състояние на довеждаща, туристикообслужваща и информационна
трансевропейски маршрути.
Изключително богато културно наследство в хинтерланда на Еврорегиона.
инфраструктура към обектите извън населените места.
Благоприятно съвместяване на обекти на културното и на природното наследство.
 Липса или ниско качество на туристическо обслужване.
Разработени локални и регионални, в т.ч. трансгранични маршрути между Русе и Гюргево.
 Липса или неефикасна охрана на обектите, особено извън населените места.
Включване на Еврорегиона в утвърдени туристически маршрути с наднационален (европейски)
 Недостатъчно разнообразие на туристическите пакети в сферата на културния туризъм.
 Недостатъчна промоция на туристическия продукт.
мащаб.
Наличие на фирми и организации, специализирани в сферата на културния туризъм.
Възможности
Заплахи
Активно и широко прилагане на европейските финансови механизми, донорски програми, форми на
 Трайно увреждане или унищожаване на паметници от неблагоприятни природни въздействия
ПЧП за опазване, социализация и популяризация на наследството.
и/или вандализъм.
Разширение и тематично разнообразяване на мрежата от регионалните културни маршрути, в т.ч.
 Трайно увреждане или унищожаване на оригинални структури с културно или историческо
включване на допълнителни обекти в и извън Еврорегиона.
значение от некомпетентни или неправомерни интервенции.
Превръщане на Еврорегиона в плацдарм за кратки туристически пътувания във вътрешността на
 Компрометиране на исторически формирана градска среда с несъобразени строителни
двете страни. Развитие на сътрудничество в тази сфера с трети общини.
интервенции.
Обогатяване и разнообразяване на предлаганите туристически пакети, чрез съчетаване на различни
 Вулгаризация на ценности и тяхната среда при разработването им като туристически
форми на други видове алтернативен туризъм и туристически атракции.
атракции.
Промоция и реализация на нематериалното наследство в Еврорегиона като ресурс на туризма.
Обогатяване на културните календари на двете общини.
Разкриване на нови работни места в сферите на опазването и туристическото обслужване.
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ОКОЛНА СРЕДА
Силни страни (извън SWOT анализа на икономическото развитие и техническата
Слаби страни (извън SWOT анализа на икономическото развитие и
инфраструктура)
техническата инфраструктура)
Добро състояние на компонентите на околната среда като цяло.
 Замърсяване на въздуха с фини прахови частици
Голямо биоразнообразие
 Емисии от ТЕЦ „Гюргево” и ТЕЦ „Русе-изток”
Наличие на защитени зони по Натура 2000
 Високи емисии на замърсители от битовото отопление
Дивечово богатство
 Енергоемка водоснабдителна система.
Условия за отглеждане на билки, горски плодове и гъби
 Множество директни зауствания на непречистени или недостатъчно пречистени отпадни
води от производствени предприятия в Дунав
Действаща съвременна организация за събиране и транспортиране на битови отпадъци, както и
разделно сметосъбиране.
 Липса на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци
 Липса на планове за управление на защитените територии
Функциониращо Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци в Русе
Действаща съвременна организация за събиране и транспортиране на битови отпадъци, както и
 Високи нива на транспортен шум по главните градски артерии
разделно сметосъбиране
 Незадоволително поддържане на обществените зелени площи
Функционира система за контрол на шумовите нива
Въведена специализирана организация на движението на товарни автомобили.
Разработена стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Значителен поземлен ресурс от високоплодородни почви
Възможности
Заплахи
На нивото на еврорегиона основните заплахи са:
Използване на рекреационния потенциал на защитените зони по Натура 2000
 несъответстващият на потребностите свит обем на публичните инвестиционни ресурси;
Ликвидиране вливането в р.Дунав на непречистени отпадъчни води
 евентуално задълбочаване, респ. повторение на икономическата криза.
Приоритетно развитие на масовия транспорт за намаляване на шумовото натоварване от
автомобилния транспорт
 липсата на достатъчен административен капацитет за подготовка на проекти за
кандидатстване за външно финансиране.
По-нататъшно развитие на сътрудничество на двете общини в областта на околната среда
Използване на възможностите на европейските структурни фондове и на други донора за
подобряване на компонентите на околната среда
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Мастерплан
Част 3
Папка, окомплектована с различни карти в съответен мащаб, даващи точна
представа и насоки за пространствено планиране и разположение на
представените по-напред проекти съгласно ТЗ.
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Мастерплан
Част 4
Електронна ГИС (географска информационна система), която позволява
интерактивно използване на ЕРГО Мастерплана. Има осигурен пряк достъп
на определен(и) сървър(и).

190
www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

