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Предпоставки за развитие

• Пресечна точка на два Паневропейски транспортни коридора 
– №7 и №9

• Русе – най-голямото българско пристанище по поречието на 
р. Дунав

• Дунав мост – 80% от транзита на стоки между Румъния, 
България, Гърция и Турция

• Възможност за комбиниране на различни видове транспорт 

• Близост до столицата на Румъния – Букурещ и част от 
Еврорегион Русе-Гюргево

• Дунав – международна граница между България и Румъния в 
рамките на ЕС

• ERGO Мастерплан Русе-Гюргево



Териториална свързаност

• Букурещ – приоритети за развитие 
на юг към Русе

• жп линия Русе-Варна – част от 
стратегически коридор

• Интермодален терминал в Русе

• Изграждане на газопровод
Русе-Гюргево



Русе – Дунавската столица на България

• Русе – контактна точка за България за 
изпълнението на Стратегията на ЕС за 
Дунавския регион

• Русе – център на Дунавския
туристически регион с приоритет за 
развитието на круизния и културния
туризъм



Водещ приоритет -
Превръщане на Русе в притегателен център за 

инвестиции и съответно Община Русе в 
конкурентоспособен субект в национален и 

европейски мащаб

• Проекти с висока добавена стойност

• Управление на проекти с външно
финансиране, в размер, надхвърлящ
бюджета на Община Русе



Дългосрочна визия за развитие

„Русе да се превърне до 2020 г. в 
проспериращ икономически, 
научен, културен и туристически
център по поречието на р. Дунав, с 
подходящи условия за развитие на 
конкурентоспособен бизнес и 
привличане на предприемчиви
хора, търсещи висок стандарт и 
качество на живот“.



План за развитие на Община Русе
(Актуализиран документ за периода 2017-2020 г.)

• 284 проекта - 839 922 161 лв.

• Проектите адресират 
икономическото и социално 
сближаване, териториалната 
свързаност и достъпност на региона, 
както и енергийна ефективност и 
опазване на околната среда за 
устойчивото развитие на общината.



Интегриран план за градско възстановяване
и развитие на град Русе

• Концентрация на инвестиционните
ресурси в град Русе

• Русе - център за растеж от 
национално и регионално значение 

• Интегриране на секторните политики, 
политиката за регионално развитие и 
устройственото планиране на
местно ниво



Интегриран план за градско възстановяване
и развитие на град Русе

• 60 проекта, разпределени в 3 зони за 
въздействие

• Допълнителни 87 проекта извън
зоните за въздействие

• Обща стойност над 500 млн. лв.

• 30 проектни предложения с пълна
проектна готовност



Инвестиционна програма за 
градско развитие

• Обща стойност на одобрената БФП: 56 036 817,82 лв. –
5 основни проекта по 4 инвестиционни приоритета на
ОПРР 2014-2020 г.

• Списък с 3 резервни проекта по 3 инвестиционни приоритета 
на ОПРР 2014-2020 г. за допълнителни 28 017 523,39 лв.



1. Интегрирана система за градски транспорт на град Русе - 2 етап (24 344 185,59 лв.)

2. Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих (16 790 422,69 лв.)

3. Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за 
достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (1 463 794,74 лв.)

4. Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура (12 402 900,66 лв.)

5. Изграждане на социални жилища за настаняване на социално слаби лица, които не могат
да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе (2 248 075,04 лв.)

Проекти по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020



Проекти по Програма
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020

Инвестиране в пътната безопасност и 
подобряване свързаността на Община Русе и 

Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T

Общ бюджет по проекта: 12 373 265,45 лв.

Бюджет за Община Русе: 8 551 733,90 лв.

Добре развита транспортна система в 
Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра

свързаност с TEN-T мрежата

Общ бюджет по проекта: 15 324 710,56 лв.

Бюджет за Община Русе: 6 295 697,49 лв.

Развитие на поречието на река Дунав за по-
добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с 

Паневропейски транспортен коридор №7

Общ бюджет по проекта: 14 375 057,75 лв.

Бюджет за Община Русе: 9 007 299,39 лв.

Реконструкция и представяне на значими
културни забележителности с висок 

туристически потенциал в Еврорегион Русе-
Гюргево

Общ бюджет по проекта: 2 790 457,44 лв.

Бюджет за Община Русе: 1 815 338,71 лв.



Бъдещ проект по Програма
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020

Валоризация на общото местно и европейско нематериално
наследство чрез културни пространства

Общ бюджет на проекта: 2 933 393,57 лв.

Бюджет на Община Русе: 2 151 073.92 лв.



Инвестиции за развитието на 
крайбрежната зона на Русе

• ОПРР 2014-2020 – 24 млн. лв.
o Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе - 2 етап

o Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и 
изграждане на зони за обществен отдих

• INTERREG V-A Румъния-България – 9 млн. лв.
o Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност 

на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен 
коридор №7

33 млн. лв.
за развитие на 
крайбрежната зона на града



Инвестиции за развитието на 
крайбрежната зона на Русе

• ОПРР 2014-2020 – 24 млн. лв.
o Интегрирана система за градски 

транспорт на гр. Русе - 2 етап

o Реконструкция и рехабилитация 
на пешеходна среда и 
изграждане на зони за 
обществен отдих



Инвестиции за развитието на 
крайбрежната зона на Русе

• INTERREG V-A
Румъния-България – 9 млн. лв.
o Развитие на поречието на река 

Дунав за по-добра свързаност на 
Еврорегион Русе-Гюргево с 
Паневропейски транспортен 
коридор №7



Устойчива градска мобилност

• План за устойчива градска мобилност 2016-2026 г. Постигане на висока 
степен на мобилност в градските зони и прилежащите територии на гр. Русе

• Проект CIVITAS ECCENTRIC
o Буферен паркинг
o Обучения и разпространение на информация по темата за устойчивата мобилност
o Мобилно приложение за закупуване на билети за ГТ
o Безопасни пешеходни пътеки и тротоари
o Актуализация на транспортната схема на Община Русе
o Въвеждане на нощна линия на градския транспорт

• Инвестиции за устойчива градска мобилност
• Проекти по ОПРР 2014-2020 – 41 млн. лв.
• Проекти по INTERREG V-A Румъния-България – 18,7 млн. лв.
• Проект по Програма „Хоризонт 2020“ – 1,2 млн. лв.

над 60 млн. лв.
за устойчива градска мобилност 



Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг

• Секторна политика в сферата на 
местното икономическо развитие и 
насърчаване на инвестициите

• Политика за градско развитие и 
маркетиране на града в национален 
и международен план

• Водещ приоритет е превръщането на 
Русе в притегателно място за 
инвестиции

• Мерки за насърчаване на 
инвестициите

• Утвърждаване на бранд на град Русе



Инвестиционен профил на Община Русе

Динамичен, 
иновативен и 
предприемчив, 
Русе Ви посреща
като атрактивно
място за бизнес и 
инвестиции, като
град на 
свободния дух!

Посетете: www.investinruse.com



Прозрачна и ефективна публична 
администрация

Етикет за иновации
и добро управление 

на местно ниво



Благодаря за вниманието!

Свържете се с нас:
www.ruse-bg.eu

mayor@ruse-bg.eu 


