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Резюме 
 

 

 

Област Русе според картата на типовете регионални профили спада към тези с 

добро социално-икономическо състояние. Това по-конкретно се изразява в добра 

икономика и пазар на труда, относително високи местни данъци и такси, сравнително 

добро състояние на здравеопазването и образованието, но лошо състояние на реда и 

сигурността. 

НСИ не отчита макроикономически показатели на общинско равнище, затова 

ситуацията ще се разгледа на областно равнище. 

 

Таблица 1: БВП и БДС 

по икономически 

сектори в Област Русе 

през 2014 и 2015 година 

 

Източник: НСИ – ТСБ 

Русе  

 

От приложената таблица се вижда, че най-голяма Брутна Добавена Стойност (БДС) 

произвежда секторът на услугите, следван от индустриалния сектор и на трето място се 

нарежда аграрният сектор. 

В съвременната икономика на града преобладават отраслите на леката 

промишленост – шивашка, текстилна и хранително-вкусова. 8000 човека в града са 

заети в шивашкото производство. Големи производители са: „Бордо“ (дамска мода) 
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„Аристон“ (дамска мода), Ричмарт (мъжка мода), Арда, Месалина, Карина, „Антоан 

Вилл" ЕООД „Маркам“ и „Efrea“. Що се отнася до размера на предприятията на 

територията на Община Русе,  преобладават предимно малките и средни фирми, които 

осигуряват значителен дял от заетостта. 

Водещите икономически отрасли в община Русе са: 

 Металургия, машиностроене и металообработване: основните изделия 

произвеждани в сектора са речни и речно-морски кораби, ножични кори, 

хидравлично оборудване, селскостопански машини, възли и детайли за 

тях, стоманени тръби и съединения, гвоздеи и други. Водещи фирми с 

персонал над 250 души са ЖИТИ, СПАРКИ, СЕТ АД, „Найден Киров“, 

„Прециз-Интер алуминиум“ 

 Химическа промишленост: утвърден в производството на моторни и 

индустриални масла, лакове и компоненти за производството им, 

фолирани пластмасови изделия, изделия от разпенен латекс и 

изолационни материали. Водещи фирми са: „Приста Ойл“ и „Оргахим“. 

 Текстил и конфекция: традиционно един от най-значимите сектори на 

индустриалното развитие в града. Главни фирми в отрасъла са: ПЧКФ 

„Арда“, ТПК „Съгласие“, „Аристон“. Основен пазар на продукцията на 

тези фирми са клиенти от държавите Германия, Франция и Италия. 

 Хранително-вкусова промишленост: включват се дейности като 

производство и преработка на месо и риба, преработка и консервиране на 

плодове и зеленчуци, производство на растителни и животински мазнини, 

производство на мляко и млечни продукти, мелнични продукти, готови 

храни за животни, хляб, хлебни и сладкарски изделия, захар, кафе, чай, 

готови храни, тестени изделия, напитки. Водещи предприятия са 

„Хлебозавод“ Русе, „Захар Био“, „Месокомбинат“ Русе, „Сирма Приста“.  

  Строителство: в този отрасъл главни фирми са „АДИС-Калинов“, 

„Строител-94“, ИНТИС, „Път инженеринг“ и „Домостроене“. 

Фактор, оказващ силно положително влияние върху икономиката на община 

Русе е принадлежността й към най-голямата трансгранична агломерация в българо- 

румънския регион Русе-Гюргево. Близостта до румънската столица Букурещ и 

многомилионният й пазар определят инвестиционната привлекателност на региона.  

Инвестиционната активност в областта, обаче, остава под средната за страната, ако се 

съди от броя на нефинансовите предприятия спрямо населението, вътрешните и 

външните инвестиции. Областта изостава и по отношение на усвояването на 

европейски средства от общините като бенефициенти по оперативните програми.  

Неблагоприятен фактор за развитието на местната икономика и привличането на 

чуждестранни инвестиции в общината се явява недостатъчно развитата 

инфраструктура. През 2012 година е приет Мастер план за интегрирано управление на 

възможностите за развитие на евро региона Русе-Гюргево. Той съдържа 10 

трансгранични инвестиционни проекта, които следва да се изпълнят до 2027 година. В 

Русе и Гюргево действат индустриални и логистични паркове, както и свободни зони с 

цел насърчаване на инвестициите и подкрепа на инвеститорите. Русе има потенциал да 

се превърне в притегателен център за инвеститорите в строителството на индустриални 

и логистични паркове, търговски центрове и жилища заради стратегическото си 

географско положение и инфраструктурното развитие. 

Град Русе притежава стратегическо географско положение, което е негово 

конкурентно предимство. Двата транспортни коридора, минаващи през територията на 
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Общината - №7 и №9 са от ключово значение за Русе. Той свързва Северно море с 

Черно море чрез речния канал Рейн – Майн – Дунав и превръща река Дунав във 

вътрешноконтинентална връзка между Източна, Централна и Западна Европа. На 

територията на Община Русе съществува изградена и добре развита железопътна 

инфраструктура. Русенската жп гара има важно стратегическо значение за 

осъществяване на комбинирани превози по европейските транспортни коридори №7 и 

№9. Пристанище Русе е най-голямото пристанище в българския участък на река 

Дунав и също заема ключова позиция в Паневропейските транспортни коридори. 

Пристанището е развит мултимодален център, в който се осъществява връзка между 

три основни вида транспорт – воден, сухопътен и железопътен. В края на 2016 година 

летище Русе получи лиценз за летателна площадка за малки самолети, след като не 

функционираше от 2000 година. Отварянето на летището е мощен стимул за развитие 

на Русе като интермодален транспортен център.  

Относно средствата от европейските фондове от община Русе като 

бенефициент на Оперативните Програми към 30.05.2016 година са усвоени 366 

лв/човек от населението при средно за страната 689 лв. на човек от средногодишното 

население. Вижда се, че общината се възползва от европейски средства под средното за 

страната ниво. Темпът на усвояване на европейски средства от общините като 

бенефициенти по оперативните програми на ЕС е изключително неравномерен. 

В община Русе се наблюдават процеси на увеличаване на дисбаланса във 

възрастовата структура на населението поради нарастване на относителния дял на 

населението в над трудоспособна възраст, породено от застаряването му. Тази 

тенденция влияе негативно на пазара на труда. Трудоспособното население в община 

Русе от 2014 до 2016 година е намаляло с 0,69%, докато населението в над 

трудоспособна възраст се е увеличило от 23,87% през 2014 до 24,34% през 2016 година.  

 

Фигура 1: Население в и под трудоспособна възраст спрямо население над 

трудоспособна възраст в Община Русе през 2014, 2015 и 2016 година 

 

 

Източник: НСИ-ТСБ-Русе 

 

Характерно за пазара на труда през годините от 2014 до 2016 е, че се 

наблюдават процеси на възстановяване и развитие. Това произтича от преодоляването 

на последиците от икономическата криза и оживление в редица стопански дейности. 

Трайно безработните лица намаляват до 15,3% през 2016 година. Общият брой на 



Икономически профил на община Русе 

5 

 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе към края на месец 

септември 2016 е 70 700 души. Работещите в предприятията от преработващата 

промишленост дават облика на 86.0% от общия брой на наетите в икономически сектор 

„Индустрия”. Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия 

осъществяват дейността си в община Русе.  

Безработицата в Община Русе намалява като в края на 2016 година е била 3,2%. 

Въпреки това нивото на доходите в областта остава далеч от това в София. В 

следващата таблица може да се проследи средната годишна заплата на наетите лица 

по трудово и служебно правоотношение съответно в Северен Централен Регион и в 

Област Русе. 

Фигура 4: Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение 

Източник: НСИ 

 

Същевременно по ниво на доходите за 2016 година област Русе се нарежда заедно с 

областите Варна, Плевен, Стара Загора, Габрово, Ямбол и Смолян след столицата и 

след област Перник в диапазона на средните доходите на лице от домакинството 5020-

5780 лв. по най-нови данни (24.07.2017). 

 

Фигура 2: Образователна структура на населението в Община Русе 

 

лв.0  

лв.5 000  

лв.10 000  

2011 2012 2013 2014 2015

Северен Централен район 

Област Русе 

Завършено образование на населението на 
7 и повече навършени години в Община 

Русе 

висше 

средно 

основно 

начално 



Икономически профил на община Русе 

6 

 

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

Област Русе 

Община Русе 

Община Русе разполага с добре разгъната образователна мрежа, която 

гарантира равен достъп до образование, в т.ч. извънкласни дейности. Представени са 

всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с 

традиции за качествено образование. В тази област особен акцент поставя 

международно признатото качество на висшето образование в Русенския университет. 

 

 

 

Фигура 3: Механично движение на 

населението през 2016 в Област Русе и 

Община Русе. 

 

 

 

 

 

 

В резултат на отрицателния естествен и механичен прираст през последните 

години се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на населението в Община 

Русе. В комбинация с намаляващата раждаемост то води към бързо застаряване на 

населението. 

Като цяло, за развитието на Общината се визират три водещи перспективи -  

овладяването на негативните демографски процеси, подобряване инфраструктурата и 

изграждане на европейски и международни транспортни коридори и 

устойчиво/екологично развитие на туристическия отрасъл.  

 

1. Икономическо развитие 

1.1 Секторна структура на местната 
икономика  

 

Структурата на икономиката в Община Русе може да бъде определена като 

разнообразна и обхващаща широк спектър от стопански сектори, които притежават 

потенциал за устойчив растеж. По данни на Националния статистически институт, 

годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 11 082 нефинансови 

предприятия от област Русе, или с 1.6% повече в сравнение с 2013 год. В тях са 

реализирани нетни приходи от продажби за 6 401 млн. лв.. и е произведена продукция 

за 3 971 млн. лв. 
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През 2014 год. на територията на област Русе най-голям е броят на работещите 

предприятия – представители на икономическа дейност „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети”. 

По отношение на показател „произведена продукция“ в нефинансовите 

предприятия в Община Русе, най-голям дял заема преработвателната промишленост. 

Икономически активните предприятия от преработвателната промишленост през 2014 

г. са 1 200 или всяко девето работещо предприятия в област Русе. В икономическа 

дейност „Преработвателна промишленост” се трудят 40.3% от всички заети лица в 

област Русе. Работещите през 2014 г. преработващи предприятия в община Русе 

представляват 86.2% от всички предприятия в областта, ангажирани в сферата на 

преработващата промишленост. Техният дял в общо произведената продукция за тази 

икономическа дейност достига 79.4%, а заетите лица са 88.0% от общия брой на заетите 

в област Русе, работещи в преработващите предприятия. 

Малко над една четвърт от преработващите предприятия в област Русе (25.8%) 

са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, 

производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм. 

Данните сочат още, че сравнително назад в класацията остават секторите 

хотелиерство и ресторантьорство, както и култура, спорт и развлечения, въпреки 

че, през  2015  г. посещенията  в  кината  в  областта  се  увеличават  до  816  на  1000 

души от населението при 744 на 1000 в страната. Посещенията  на  театрите  за  трета  

поредна  година  отчитат  ръст  и  достигат  645  на  1000  души,  което  е  над  2  пъти  

по-висока  стойност спрямо страната – 302 на 1000 души. Посещенията в  библиотеките  

също  нарастват  и  отново  този  показател  е  по-висок от общия за страната. 

Единствено  посещенията  в  музеите  в  областта  остават  под  средните за страната 

въпреки ежегодното си увеличение – 432  на  1000  души  при  664  на  1000  души  от  

населението  в  страната през 2015 г. 

Значително участие в структурата на икономиката в Община Русе имат 

компаниите с дейност в сферите професионални дейности и научни изследвания, 

транспорт, складиране и пощи, строителство и недвижими имоти. 

Най-малък е броят на предприятията в добивната промишленост и 

предоставянето на комунални услуги, в т.ч. разпределение на електрическа и 

топлинна енергия, на газообразни горива и възстановяване на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и възстановяване.  

С голям потенциал за растеж се характеризира и селското стопанство, което 

отчита най-голям относителен процент на повишение на произведената продукция. С 

положителен баланс са още административните и спомагателни дейности, 

образованието, създаването и разпространението на информация и творчески 

продукти и далекосъобщенията. 

По отношение на строителните дейности през второто тримесечие на 2017 г., в 

сравнение със същия период на миналата година, започналото строителство на 

жилищни сгради в Русе нараства със 108%, броят на жилищата в тях – с 62%, а общата 

им застроена площ – със 13%. Започнатите други сгради са повече с над 138 на сто. 

Отбелязва се обаче, че разгънатата обща застроена площ в тези здания намалява с 23 на 

сто. През второто тримесечие на 2017 год. е започнал строежът на 25 жилищни сгради с 

47 жилища в тях и осем хиляди квадратни метра застроена площ, както и на 31 други 

сгради с близо седем хиляди квадратни метра. 
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1.2 Местни предприятия  
 

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия 

осъществяват дейността си в община Русе. През 2014 г. техният относителен дял 

достига съответно 83.9% от общия брой предприятия, 86.8% от обема на нетните 

приходи и 81.6% от произведената продукция за областта. 

През 2014 г. микропредприятията (до 9 заети лица) са 10 145, или 91.5% от всички 

нефинансови предприятия, представили годишен отчет за дейността си. Произведената 

в тях продукция по текущи цени възлиза на 738 млн. лв., или 18.6% от общия обем за 

областта, като е отчетен ръст от 11.6% спрямо 2013 година. В микропредприятията 

работят 29.7% от заетите лица. Предприятията от тази група приключват 2014 г. с обща 

печалба в размер на 103 млн. лева. На територията на община Русе работят 84.1% от 

микропредприятията в областта. Генерираната продукция е 84.3% от общо 

произведената в тази група за 2014 г., заетите лица съставляват 83.8% от общия брой на 

заетите в микропредприятията в област Русе, а реализираната печалба е в размер на 85 

млн. лева. Средният брой заети в микропредприятие е 2 лица. 

Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 734. В тях е произведена продукция 

по текущи цени за 790 млн. лв., или с 4.0% повече от 2013 г., и работят 22.8% от общия 

брой заети лица. Тези предприятия приключват 2014 г. с положителен финансов 

резултат от 68 млн. лева. В община Русе през 2014 г. са ситуирани 80.4% от работещите 

малки предприятия в областта, произведената продукция има относителен дял 74.3% от 

общо произведената за тази група предприятия, а заетите лица са 79.5% от общия брой 

на заетите в малките предприятия в област Русе. Генерираната печалба за 2014 г. е в 

размер на 44 млн. лева. Средният брой заети в предприятие от тази категория е 20 лица. 

Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 36.9% от продукцията за 

областта и в тях са ангажирани 28.8% от заетите. Общият финансов резултат за тази 

група е печалба в размер на 91 млн. лева. В община Русе през 2014 г. работят 88.2% от 

средните предприятия в областта, делът на произведената продукция достига 81.3%, а 

броят на заетите съставлява 88.8% от всички заети в тази група предприятия на 

територията на област Русе. Средният брой заети лица на едно средно предприятие е 

104. 

Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 24.6% от общо произведената 

продукция, генерират близо 15.4 на сто от нетните приходи от продажби и в тях 

работят 18.7% от всички заети лица в икономиката на област Русе. 

 

 

1.3 Икономическа активност на Община Русе 
 

Брутният вътрешен продукт (БВП) е един от най-важните макроикономически 

показатели за измерване на икономическа активност и растеж в национален и 

регионален мащаб. БВП е индикатор за производството на стоки и услуги, както и за 

темповете, с които то се променя. 
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Направеният по-долу анализ се отнася до ситуацията на областно равнище, тъй като 

Националният статистически институт не обработва данни, респективно не отчита 

основни макроикономически показатели като БВП, на общинско равнище. 

През 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за област Русе възлиза на 2 247  млн. 

лева по текущи цени. През 2014 спрямо 2010 г. област Русе има втория най-голям ръст 

на БВП в страната след Стара Загора и като абсолютен размер (30%), и на човек от 

населението (41%). Това поставя областта на шесто място по най-висок БВП на човек 

през 2014 г., след като тя е била на десето място през 2010 г. Въпреки това БВП на 

човек в областта е по-нисък от средния за страната – 9675 лв. при 11 574 лв. на човек за 

страната през 2014 г. През 2013 и 2014 г. доходите в област Русе са под средните за  

страната,  но  през  2015  г.  нарастват  с  над  16%  (при  ръст  3% в страната) до 5303 

лв./човек от домакинството и изпреварват средното за страната ниво.  

 

1.4 Произведена продукция, оборот и нетни 
приходи на местни предприятия  

 

Икономически активните предприятия в област Русе приключват финансовата 

2014 г. с обща печалба от 341 млн. лева. Положителен финансов резултат са отчели 7 

747 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 1 915, а тези с нулев 

резултат – 1 420. В сравнение с предходната стопанска година относителният дял на 

нефинансовите предприятия с отчетена печалба нараства с 1.5 процентни пункта, при 

тези със загуба намалява с 1.8 пункта, а делът на предприятията с нулев финансов 

резултат нараства с 0.3%. В отделните общини на областта делът на предприятията, 

приключили годината с печалба, се движи между 68.7% за община Русе и 80.9% – за 

община Сливо поле. В най-голямата община остава и най-висок делът на 

предприятията, приключили финансовата година със загуба – 18.1% от общия брой, 

докато в община Ценово в тази група попадат 10.1% от работещите през годината 

нефинансови предприятия. 

Разпределението на произведената продукция, нетните приходи от продажби 

и броя на заетите лица по икономически сектори в област Русе показва, че в сектор 

„Индустрия” през 2014 година остава най-голям делът на произведената продукция - 

57.5% от общо произведената; секторът генерира и най-висока заетост - 47.4% от 

общия брой на заетите в областната икономика. Икономически сектор „Услуги” има 

най-значим принос по показателя „Нетни приходи от продажби” - делът му достига 

57.8% от общо реализираните приходи в областта за годината. 

През 2014 г. на територията на област Русе най-голям е броят на работещите 

предприятия - представители на икономическа дейност „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети” - 4 224, или 38.1% от общия брой стопански субекти, 

представили отчет за дейността си. Тези предприятия реализират нетни приходи от 

продажби в размер на 2 875 млн. лв. или близо 1/2 от общия обем за областта (44.9%). В 

тях е произведена 13.4% от общата продукция и се труди всяко пето лице, ангажирано в 

областната икономика. В сравнение с 2013 г. броят на предприятията в тази 

икономическа дейност, отчели стопанска активност, нараства с 0.5%, а броят на заетите 

лица намалява с 0.7%. Същевременно произведената продукция нараства с 8.1%, 

докато приходите от продажби бележат ръст с 1.8%.  
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Малко над една четвърт от преработвателните предприятия в област Русе 

(25.8%) са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, 

производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм. 

Произведената от тях продукция за 2014 г. възлиза на 248 млн. лв., реализираните 

нетни приходи от продажби са в размер на 257 млн. лв. и в тях работят 34.6% от общия 

брой на заетите лица в преработващата промишленост. 

 

1.5 Инвестиции в местната икономика 
 

Инвестициите през плановия период 2014 г. -2020 г. следва да са съгласувани с 

целите на стратегия "Европа 2020", чиято визия цели превръщането на ЕС в 

интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, 

производителност и социално сближаване. Фактор, силно благоприятстващ развитието 

на икономиката в Община Русе, е принадлежността на града към най-голямата 

трансгранична агломерация в българо-румънския регион – Русе-Гюргево, с нейното 

стратегическо местоположение и роля на основен транспортен възел между България и 

Румъния. Инвестиционната привлекателност на региона се определя и от близостта 

до румънската столица Букурещ и нейния многомилионен пазар. Общината се явява 

важна точка, при която се пресичат два паневропейски транспортни коридора и на 

нейна територия е разположено най-голямото пристанище в българския участък на река 

Дунав. Местните власти в Русе и Гюргево си сътрудничат в стратегическото планиране 

на дългосрочните приоритети за развитие на трансграничната агломерация, като през 

2012 г. е приет Мастер план за интегрирано управление на възможностите за развитие в 

еврорегиона Русе-Гюргево, съдържащ 10 трансгранични инвестиционни проекта, които 

следва да бъдат изпълнени до 2027 г. За насърчаване на инвестициите и подкрепа на 

инвеститорите, в двата града развиват дейност индустриални и логистични паркове, в 

т.ч. и свободни зони от двете страни на река Дунав.  

Недостатъчно развитата инфраструктура се явява основна пречка за развитието 

на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции. Ролята, която град Русе 

има като икономически, административен, транспортен и културен център както в 

национален, така и в европейски мащаб, очертава необходимост от допълнително 

развитие на инфраструктурата. Стратегическото географско местоположение и 

инфраструктурното развитие могат да превърнат Русе в притегателен център за 

инвеститорите в строителството на индустриални и логистични паркове, търговски 

центрове и жилища. 

Инвестициите, съсредоточени в общината представляват значителен дял – 

87,02% за 2014 и 82,39% за 2015 от тези, вложени в Област Русе: 

Таблица 2: Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия с 

натрупвания към 31.12. /хил. евро/ 

 

       Източник: НСИ - ТСБ – Русе 

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия 

сектор в област Русе към 31.12.2015 г. възлизат на 337 млн. евро, което е с 12,6% по- 
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малко в сравнение с 2014 г. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни 

инвестиции в страната е 1,5% и съответно 38,4% от ПЧИ в рамките на Северен 

централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе заема девето 

място в страната. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в 

промишлените предприятия в областта – 284,5 млн. евро или само с 1,0% повече от 

2014 г. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 

транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 35,9 

млн. евро или с 33,8% под нивото на предходната година. През 2015 г. тези две 

дейности заедно формират 95,1% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял 

нараства спрямо 2014 г. с 8 процентни пункта. Сред най-големите инвеститори на 

територията на Община Русе могат да бъдат посочени: 

 "Витте Аутомотив" - немски производител на електронни и механични 

части за автомобилната индустрия, с инвестиции за 21 млн. лв. и 

инвестиционно намерение за разширяване. Предвижда се след 

приключване на проекта за разширяване, компанията да разполага с 40 

000 кв. м. производствена площ с общо 2 000 работни места 

 "Монтюпе" е френски производител на продукти от алуминиеви сплави 

за автомобилната промишленост с инвестиции за 100 млн. евро – 70 млн. 

евро в оборудване и 30 млн. евро в местната икономика. Бизнес планът за 

следващите години предвижда да се вложат още 18 млн. евро и да се 

наемат още към 200 човека 

 "Керос България" е испански производител на подова и стенна керамика с 

инвестиции за 42 млн. лева. Дружеството планира да удвои 

производството на плочки в завода си в Русе. Инвестицията ще се 

изпълнява поетапно в следващите години и за целта са предвидени 

финансови средства в размер на 9 млн. евро, като на първия етап ще 

бъдат вложени между 4 и 5 млн. евро. "Керос Керамика" утроява 

печалбата си до 2.142 млн. лв. спрямо 703 хил. лв. през 2016 г., а 

приходите от продажби бележат лек ръст до 27,315 млн. лева. През 2009 

г. предприятието стартира със 100 души персонал, а към 30.11.2016 г. в 

него работят 170 човека 

 "Балканцинк" АД представлява производствен комплекс за горещо 

поцинковане на готови продукти от чугун и стомана с инвестиция в 

размер на 4,5 млн. евро. Технологичното оборудване в завода е доставено 

и монтирано от международни и български компании, лидери в 

проектирането и изработката на инсталации и професионални машини в 

областта на горещото поцинковане и обработката на металите 

 „Оргахим“ АД е един от лидерите на химическата и 

нефтопреработвателната промишленост. Дружеството е най-големият 

български производител на водоразтворими бои и мазилки за вътрешно и 

външно измазване, водещ български производител на суровини и 

неорганични оцветители за лакове и бои. В информационната рейтингова 

система на българските предприятия BEIS Българската стопанска камара 

„Оргахим“ е на едно от първите места по приходи от печалби 

 „Приста Ойл“ АД – производител на моторни масла и акумулатори с ISO 

сертификат; „Евро Ойл“ ООД 

 „Лубрика“ ООД – за производство и търговия с химически продукти 
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 „Дунарит“ АД – е сред водещите фирми и произвежда пластични 

продукти за електроинжинерство, експлозиви, барут, детонатори, 

железопътно оборудване за защита на посевите 

 

Най-големите чуждестранни инвестиции в последните години са на „Монтюпе“ за над 

200 млн. лв., на „Керос“ – 54 млн. лв. и на „Витте Аутомотив“ – 20 млн. лв. 

В съвременната икономика на града преобладават отраслите на леката промишленост – 

шивашка, текстилна и хранително-вкусова. Шивашката промишленост е бранш, който 

доминира в профила на Русе и осигурява постоянна заетост. Броят на шивашките 

фирми в града е над 250. Повече от 50 от тях работят на ишлеме и осигуряват 

продукция за пазарите на Германия, Франция, Италия и Средния изток. Сред водещите 

са „Топ Мен“, ВТВ, „Арда“, „Данини фешън“, „Аристон С“ и „Маркам фешън“. Русе е 

и с дългогодишни традиции в производството на чорапи и текстил, като водещите 

представители в този сектор са „Юта“ АД, „Фазан“ АД, Prestige socks, „Феникс 94“, 

„Три Ко“ ООД и др. 

Хранителната индустрия също е добре развита. Сред по-големите предприятия е 

„Винпром Русе“ АД, една от най-големите винарни в страната с 3 изби, цех за 

стабилизиране, два цеха за бутилиране, дестилационна и лаборатория. „Хлебна мая“ 

Русе – единственият български производител на мая, „Захар Био“ ООД – преработва 

сурова захар за индустриални и домашни нужди. Добивната промишленост в общината 

е представена от „Дунавски драгажен флот“ ЕАД с основна дейност, добив и 

преработка на инертни материали от река Дунав. 

ТЕЦ „Русе Изток“ има капацитет за производство на електроенергия от 400 MW, а ТЕЦ 

„Русе Запад“ е с топлинна мощност от 41 MW. „Свободна зона – Русе“ е считана за 

най-добре развития логистичен и индустриален център и е сериозно преимущество за 

превличане на чужди инвеститори. „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД също е едно 

от предприятията, които определят икономическия облик на общината – ръководи 

дейността на няколко основни български пристанища, разположени на река Дунав. 

Важна част от икономическия профил на община Русе е наличието на 

Индустриален парк, който се простира на обща площ 638 дка – около 90 дка от тях са 

ангажирани с обслужващи градската и техническата инфраструктура обекти. 

Сред стратегическите инвеститори, които работят в Индустриалния парк, са 

„Монтюпе“, „Керос България“, строителните фирми „Бългериън Пропърти 

Девелъпмънтс“ и „Уббикалиа България“, както и „Тамарес Индъстрис България“ – 

производител на машинни части. 

Най-големите компании от Русенско увеличават приходите и печалбите си през 

последните няколко години, сочат данните от статистиката. Броят на фирмите с над 1 

млн. лева оборот за 2014 г. достига 564, което е с 82 повече от 2013 г. 

   Друг значим икономически индикатор за инвестиционната активност на 

предприятията е размерът на разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) и 

придобитите ДМА. Разходите за дълготрайните материални активи включват 

извършените разходи за всички придобити и контролирани от предприятието ресурси, 

в т.ч. земи, гори, сгради, съоръжения и конструкции, машини, оборудване, транспортни 

средства и др. Периодът 2008 – 2012 г. се характеризира с променлив растеж на 

придобитите ДМА от нефинансовите предприятия по икономически дейности в 

Община Русе, изразени в хиляди левове. Разходите за придобиване на ДМА на човек са 

с една четвърт  под  средните  за  страната,  а  чуждите  инвестиции  на  глава  от  
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населението  с  натрупване  са  около  два  пъти  по-малки от тези в останалите области 

през 2013 г.  

Анализът на по-важните икономически показатели очертава състоянието на 

икономиката в Община Русе, както и перспективите за развитие. Един от основните 

изводи е, че след застоя, настъпил като реакция на световната финансова и 

икономическа криза, от 2011 г. насам се наблюдава постепенно възстановяване на 

икономиката по отделните индикатори. Въпреки това, темповете на растеж и стопанска 

активност не са толкова бързи, както преди началото на кризата. Като най-

перспективни се очертават секторите преработваща промишленост; търговия и 

ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи, както и 

строителство. Що се отнася до размера на предприятията на територията на Община 

Русе, преобладават предимно малките и средни фирми, които осигуряват значителен 

дял от заетостта. В тази връзка, анализът достигна до извода, че капитализирането на 

ползите от предимствата в структурата на икономиката в Община Русе са в пряка 

зависимост от интензифицирането на проактивните общински политики в сферата на 

инвестициите, в т.ч. и популяризирането на региона като място за инвестиране и 

туризъм. 

Инвестиционната активност в областта остава под средната за страната, ако се 

съди от броя на нефинансовите предприятия спрямо населението, вътрешните и 

външните инвестиции. Към края на 2014 г. ЧПИ достигат близо 390 млн. евро, което е 

1701,8 евро/човек при 3006,6 евро/човек за страната. 

Областта изостава и по отношение на усвояването на европейски средства от 

общините като бенефициенти по оперативните програми. Към 31 май 2016 г. 

изплатените средства към русенските общини са 472,6 лв./човек от населението при 

688,8 на човек за страната.  

 

 

 

 

Топ 10 на бенфициентите на европейски фондове в община 

 

Бенефициент                                                                                          Изплатени 

европейски 

                                                                                                                         Фондове,лв. 

1 Община Русе                                                                                                59 894 922 

2 Национална компания „Железопътна инфраструктура“                           3 702 995 

3 РИОСВ – Русе                                                                                                3 168 912 

4 „ПОЛИСАН“ АД                                                                                           2 999 993 

5 „МОНТЮПЕ“                                                                                                2 986 513 

6 Топ Мен ЕООД                                                                                              2 927 561 

7 „ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД                   2 000 000 

8 БТБ България АД                                                                                           1 998 562 

9 „ТМ-Технолоджи“ АД                                                                                   1 885 688 

10 „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ООД                                                               1 834 710  

Източник: eufunds.bg 
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1.6 Администрация 
 

Оценките на общините за развитието на електронното правителство и 

предоставянето на услуги на „едно гише“ в област Русе са по-високи от средните за 

страната през 2016 г. Прозрачността на местната администрация също е с по-добра 

оценка. Общините в Русе получават оценка от 62,0% за прозрачност от Фондация 

„ПДИ“ при 54,2% за страната. Като „най-прозрачна“ се отличава община Русе със 70%, 

а най-малко „прозрачна“ е община Бяла с 24% през 2016 г. 

Проблем остава сравнително малкото покритие на кадастъра в областта. През 2010 г. 

покритието е 10,2% от територията и оттогава не се променя, докато в страната то 

достига 19,8% през 2015 г. 

 

2. Социално развитие 

2.1 Демография 
 

Към 31 декември 2016 г. населението на област Русе възлиза на 223 489 души, 

което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта 

на 12-о място в страната по този показател. Мъжете са 109 192, а жените - 114 297, или 

на 1 000 мъже се падат 1 047 жени при средно 1 059 жени в национален мащаб. В 

сравнение с края на 2015 г. общото население на област Русе намалява с 2 185 души, 

или с 1.0%, като броят на мъжете се редуцира с 1 086, а този на жените - с 1 099.  

За областта е характерна тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се 

основно в нарастване на дела на населението на 65 и повече навършени години. 

Към 31.12.2016 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години в 

област Русе е 22.7% (50 818) от общото й население. В сравнение с 2015 г. този дял 

нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2007 г. увеличението е с 4.6 процентни 

пункта. Делът на тази възрастова група в общия брой на населението остава по-висок 

от средния за страната (20.7%). Процесът на застаряване е по-силно изразен при жените 

отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече навършени 

години в общия брой на женското население в областта към края на 2016 г. е 26.6%, а 

на мъжете - 18.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като 

следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.  

Към 31.12.2016 г. децата под 15 години в област Русе съставляват 12.5% (28 042) от 

общия брой на населението. В сравнение с предходната година относителният дял на 

младите генерации незначително нараства. В края на 2016 г. общият коефициент на 

възрастова зависимост - отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 

лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 54.5%. През 

2007 и 2015 г. този коефициент за областта е бил съответно 43.3 и 53.7%. В градовете 

това съотношение е значително по-благоприятно - 49.7%, отколкото в селата - 73.9%, 

но докато в селата коефициентът запазва равнището си от предходната година, в 

градовете параметрите се влошават. Остаряването на населението в област Русе води до 

повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2016 г. достига 44.8 години и е 

по-висока от средната за България (43.5 години). С по-висока средна възраст в рамките 
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на страната са 11 области. С аналогична средна възраст е област Ямбол. Процесът на 

остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата на област Русе 

средната възраст на населението е с 5.8 години по-висока в сравнение с тази в 

градовете. В градовете средната възраст на населението е 43.5 години, а в селата - 49.3 

години. В края на 2016 г. средната възраст на мъжкото население в областта е 42.9 

години, а тази на жените - с 3.8 години по-висока (46.7 години). За страната средната 

възраст на мъжете е 41.7 години, а на жените - 45.1 години. 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна 

възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху 

съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както 

остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на 

възрастовите граници при пенсиониране. За 2016 г. тези граници са до навършването на 

60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете. 

 

Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2016 г. наброява 134 

243 души, или 60.1% от общия брой. Относителният му дял в трудоспособното 

население на страната е 3.1%. В сравнение с 2015 г. броят на трудоспособното 

население намалява с 1.2%, а в сравнение с 2007 г. намалението е с 15.8%. Сред 

общините в областта най-висок е относителният дял на тази категория население в 

община Русе - 62.0%, а с най-нисък дял е община Иваново - 49.4%. Над трудоспособна 

възраст са 59 476 лица (26.6%), а под трудоспособна възраст - 29 770 лица (13.3%). В 

община Иваново е регистриран най-висок относителен дял на населението над 

трудоспособна възраст - 42.1% от общия брой, докато във водещата община Русе този 

дял e едва 24.4%. При населението под трудоспособна възраст с най-висок относителен 

дял са общините Бяла и Ветово - 14.5% от общия брой лица в общината, а с най-малък 

дял - община Иваново с 8.5%. 

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента 

на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в 

трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст 

(60 - 64 години). В област Русе към 31.12.2016 г. това съотношение е 55, или всеки 100 

лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 55 млади хора. Това 

съотношение е по-благоприятно в градовете (57) отколкото в селата (48). В сравнение с 

предходната година е регистрирано намаление в равнището на коефициента в градовете 

и селата на областта. За сравнение, през 2007 г. на територията на област Русе 100 лица, 

излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 87 млади хора. 

 

Естествен прираст на населението на област Русе 

 

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст 

на населението. В ретроспективен план за доста дълъг период от време демографското 

развитие на област Русе се характеризира с отрицателен естествен прираст. През 

2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта намалява 

с 1 931 лица, или с 24 по-малко от предходната година. Броят на мъжете намалява с 1 

058, а на жените - с 873. Малко над половината от общото намаление на населението в 

областта (50.2%) се дължи на намалението в броя на мъжете и жените в община Русе. 

Намалението на населението, изразено чрез коефициента на естествен прираст, за 2016 

г. е -8.6‰ при -8.7‰ за предходната година. Коефициентът на естествен прираст в 

градовете на област Русе е -5.7‰, а в селата достига -18.7‰. През 2016 г. само в едно 
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населено място на територията на областта е регистриран положителен естествен 

прираст - село Малко Враново. С нулев прираст са селата Семерджиево и Хотанца. 

 

Механично движение на населението 

 

През 2016 г. в резултат на вътрешната миграция населението на област Русе 

бележи намаление със 139 лица, като броят на жените намалява със 140, а този на 

мъжете се увеличава с 1. Вътрешнообластната миграция обхваща 1 202 лица, т.е. тези 

лица са променили обичайното си местоживеене в рамките на годината между 

населените места на територията на областта. Най-интензивен е миграционният поток 

към община Русе - общо 733 лица са променили настоящия си адрес, като 356 от тях са 

се придвижили между населените места на общината. От населени места в община Русе 

към други общини в областта са мигрирали 283 души, като по-активно е движението 

към населени места в общините Иваново (85) и Сливо поле (63). 

В населени места в състава на община Русе от други общини от област Русе са се 

заселили 377 лица. Общо 91 мъже и жени са се заселили в общината от населени места 

на община Иваново, а 78 - от община Сливо поле. 

През 2016 г. от други области в страната в населени места на територията на област 

Русе са се заселили общо 1 445 лица. Най-много са мигриралите от областите Разград - 

217, Силистра - 168, и Велико Търново - 186 лица. От столичния град са се изселили 

196 лица и през 2016 г. имат нов настоящ адрес в населени места в област Русе. 

Постоянното си местоживеене от област Русе в населени места на територията на други 

области в страната са променили общо 1 584 лица. Близо 1/4 от тях (379) са с нов 

настоящ адрес в столицата. В населени места в област Разград са мигрирали 164 лица, а 

192 са се заселили в общините на област Велико Търново. 

През годината общо 532 лица са се заселили от чужбина в общините на област Русе, 

като 389 от тях (73.1%) са предпочели населените места на община Русе и приоритетно 

областния център град Русе. В сравнение с 2015 г. броят на заселените от чужбина лица 

намалява с 6.2%. Имиграционният поток към областта включва 290 мъже и 242 жени. 

Броят на мъжете-имигранти намалява спрямо предходната година със 7.1%, а този на 

жените - с 5.1%. Всяко второ лице, заселило се в населените места на област Русе, 

попада във възрастовата група 20-49 навършени години. Малко под 1/3 от лицата са на 

възраст 50 и повече години. Общо 382 са мъжете и жените, мигрирали от европейски 

държави, като най-голям е броят на заселниците от Гърция (68), Германия (57) и 

Румъния (47). От азиатски държави на територията на област Русе са се заселили 129 

лица. От съседна Турция в общините на областта са се заселили общо 108 лица. През 

2016 г. в област Русе са се заселили граждани от 46 държави. 

От общия брой на изселените от област Русе с дестинация към други държави 

(647) мъжете са 319, а жените - 328. В сравнение с 2015 г. лицата, заминали за чужбина, 

нарастват с 33.1 %. Близо 3/4 от лицата, напуснали областта, за да се заселят в друга 

държава, са се изселили от населени места в община Русе. Две трети (67.5%) от 

емигрантите са на възраст между 20 и 49 години. Общо 183 лица или 28.3% от 

емигрантите са предпочели дестинацията Германия. Във Великобритания през 

годината са се заселили 80 лица, а в Турция - 42. Общо 39 са държавите, към които са 

мигрирали мъже и жени от област Русе. 

Намалението на населението в резултат само на външната миграция, измерено чрез 

коефициента на нетна миграция за област Русе, е минус 0.5‰ при 0.4‰ за 2015 година. 
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2.2 Образование  
 

През учебната 2016/2017 година в община Русе функционират 22 детски 

градини, които разполагат с 5 077 места. Обхванатите в тях деца са 4668, или 77.2% от 

общия брой. Броят на децата, настанени в детските заведения, е 6 049 и спрямо 

предходната учебна година намалява с 5.1%. Децата, обхванати в детските градини в 

градовете на областта са 5 057 или 83.6 % от общия брой. В сравнение с учебната 

2015/2016 година техният дял намалява с 6.1%. Съотношението по пол е средно 89 

момичета на 100 момчета, като в градовете е 90, а в селата – 83 момичета на 100 

момчета. От всички деца, посещаващи детски заведения на територията на областта, 

най-голям е броят и относителният дял на момичетата и момчетата във възрастовата 

група на 6 годишните - 1 624, или 26.8% от общия брой. Малко над три четвърти от тях 

са обхванати в детски градини в община Русе - 1 254 деца. 

През 2016 г. средният брой деца в една детска градина е 163, при 118 за страната. За 

градовете на областта този брой достига 187 деца, докато в селата е 99. В община Русе 

средният брой деца на една детска градина надвишава средния за областта и е 212 деца. 

 

През 2015 г. делът на децата, записали се в V–VIII клас в област Русе, намалява 

под средния за страната – 77,8% при 78,3% в страната. На матурата по БЕЛ учениците 

от областта традиционно показват успех, близък до средния за страната, а през 2016 г. 

постигат и значително по-малък дял на слабите оценки. Въпреки намаляването на броя 

на студентите в областта за трета поредна година, следвайки общата тенденция за 

страната, през 2015 г. броят на студентите спрямо населението остава около средния – 

37 на 1000 души от населението при 36 на 1000 души в страната. 

 

В началото на учебната 2016/2017 година учебни занятия се водят в 55 

общообразователни и 1 специално училище на територията на област Русе. През 

учебната 2016/2017 година броят на учениците във всички общообразователни 

училища (вкл. и специално) в област Русе е 16 718. Относителният дял на учениците в 

областта в общия брой за страната е 2.7%. В сравнение с предходната учебна година 

учащите в системата на общото образование намаляват с 0.2%. Разпределението на 

учащите в мрежата на общото образование в област Русе по класове показва, че в 

начален етап на основното образование (I - IV клас) са обхванати общо 7 171 ученици; 

в прогимназиален етап на основното образование (V - VIII клас) се учат 6 092 

ученици, а тези в IX - XII клас са общо 3 455. При началната форма на обучение една 

паралелка включва средно 21 ученици, в прогимназиалния етап - 22, а при най-

високата степен - също средно 22 учащи. През учебната 2015/2016 година 

общообразователните училища (вкл. и специалните) в област Русе по различни 

причини са напуснали 452 ученици, от които 385 - от мрежата на началното и 

основното образование. Най-много са учениците, заминали в чужбина - 258, или 57.1% 

от общия брой на напусналите, следвани от напусналите по семейни причини - 23.9%. 

През 2016 г. основно образование в общообразователните училища в област Русе са 

завършили 1 269 ученици, като спрямо предходната учебна година е регистрирано 

намаление с 1.1%. Диплома за завършено средно образование са получили 626 души, 

или с 11.7% по-малко от предходната година. 

 

Получаването на добра професионална квалификация разширява възможностите 

за адекватна бъдеща реализация на младите хора. Професионалното образование и 

обучение през учебната 2016/2017 година в област Русе се осъществява в 14 

професионални гимназии, 1 спортно училище, 1 училище по изкуствата и 1 
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професионален колеж с прием след завършено средно образование. Общият брой на 

учащите в тях е 4 934 и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 40 или 

с 0.8%. В сегмента на средното професионално образование преобладават момчетата, 

които са 58.5% от общия брой учащи. Най-големи са броят и относителният дял на 

учениците, обучавани в програми за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация - 3 745, или 75.9% от общия брой лица, обхванати в системата на 

средното професионално образование. В сравнение с предходната учебна година 

броят им намалява с 2.2%. Общо 1 032 младежи и девойки, или 20.9% се обучават в 

програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация. В 

сравнение с предходната година техният брой нараства с 69, а делът им се увеличава с 

1.2 процентни пункта. През учебната 2015/2016 година образователната система на 

професионалното образование са напуснали общо 169 ученици, всеки втори от които 

по семейни причини. През 2016 г. диплома за завършено средно образование от 

училищата в системата на професионалното образование и обучение са получили 797 

лица при 895 за предходната учебна година. Втора и трета степен професионална 

квалификация са придобили съответно 93 и 418 души. 

 

Общият брой на студентите през учебната 2016/2017 година на територията на 

област Русе, включващ записаните в образователно-квалификационни степени 

„бакалавър” и „магистър”, е 7 673 и бележи спад от 9.0% спрямо предходната учебна 

година. Делът на студентите от общия брой за страната е 3.3%. Мъжете студенти в 

област Русе са 3 954, или 51.5% от общия брой, като в сравнение с предходната година 

броят им намалява с 459, а относителният им дял намалява с 0.7 процентни пункта. 

Българските граждани, обучаващи се в област Русе, са 7 514, или 97.9% от общия брой 

на студентите в областта. Чужденците са 159 и са представители на 13 държави. Близо 

половината или 50.3% са от съседна Турция, а делът на студентите от Молдова и 

Украйна е съответно 13.2 и 19.5% . През учебната 2016/2017 година 75.6% от 

студентите се обучават за получаване на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър”. Сред всички студенти най-многобройна е групата на записалите се в 

специалности от тясна област на образованието „Технически науки и технически 

професии” - 2 353, или 30.7% от общия брой. Общо 1 417 са студентите, които се 

обучават по специалности в област „Стопански науки и администрация”, като в 

сравнение с предходната година броят им намалява със 16.9%. На трето място по 

численост са обучаващите се по специалността „Право”, редовна и задочна форма на 

обучение - 822, от които жените са 58.3%. За учебната 2016/2017 година са приети 1 

562 нови студенти за обучение в бакалавърски програми, 548 студенти са новозаписани 

в магистърски програми след придобита ОКС „бакалавър” или „професионален 

бакалавър”, а 133 са новоприетите в магистърски програми след завършено средно 

образование, като от последните всички се обучават по специалност „Право”. През 

учебната 2016/2017 година започват обучението си и 32 чуждестранни студенти общо 

за всички образователно-квалификационни степени. Най-голям е броят на 

новоприетите в специалности от област „Технически науки и технически професии”, 

които съставляват 32.4% от новоприетите във всички ОКС. През 2016 г. диплома за 

висше образование са получили общо 2 002, от които 984 мъже и 1 018 жени. Най-

голям е броят на успешно завършилите специалности от област „Технически науки и 

технически професии” - приблизително всяко трето дипломирано лице през годината. 

 

 

 

Таблица 1 ⃰ 
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Таблица 2 ⃰ 

 

Таблица 3 ⃰ 

Учащи в професионалните училища на територията на Община Русе 

2014/2015 5037 

2015/2016 4894 

2016/2017 4934 

 

Таблица 4 ⃰ 

Учители в общообразователните и специалните училища 

 Общо I - IV клас V - VIII клас IX - XIII клас 

2014/2015 1149 413 439 297 

2015/2016 1190 411 425 354 

2016/2017 1182 420 426 336 

 

Таблица 5 ⃰ 

Брой студенти във висшите училища в Община Русе 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

        Общо Общо Общо 

9498 8456 7673 

⃰  Източник: НСИ   

 

2.3 Здравеопазване 
Област Русе продължава да сред областите с най-голям недостиг на 

общопрактикуващи лекари и през 2015 г. За всеки 2119 души от областта отговаря един 

лекар при 1619 души на лекар в страната. Броят на специалистите спрямо населението 

също е по-нисък от този в останалите области. Въпреки увеличаването на броя на 

леглата в МБАЛ в областта той остава под средния за страната – 4,2 легла на 1000 души 

Брой на децата в детските градини на територията на Община Русе 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

5227 2670 2557 5122 2668 2454 4895 2524 2371 4668 2458 2210 

Учащи в общообразователни и специални училища на територията на Община 
Русе 

  I - IV клас V - VIII клас IX - XIII клас 

Общо Общо Общо Общо 

2014/2015 12697 5430 4257 3010 

2015/2016 12655 5422 4287 2946 

2016/2017 12731 5464 4309 2958 
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население при 4,6 на 1000 души в страната през 2015 г. Това отговаря и на 

увеличението на броя на преминалите болни за лечение. Вероятно с увеличаването на 

броя на леглата, повече хора предпочитат да се лекуват в областта, а не да търсят 

здравни грижи извън нея. 

 

2.4 Сигурност и правосъдие 
Натовареността на съдилищата в областта продължава да е по-ниска от средната 

за страната, което най-вероятно се дължи на традиционно по-ниската престъпност. 

Това резултира в по-висок дял на делата, приключили в 3-месечен срок (97,0% при 

88,1% в страната) и по-нисък дял на висящите наказателни дела (6,3% при 9,4% в 

страната). В унисон с тенденциите в страната регистрираните престъпления в областта 

намаляват и през 2015 г. са регистрирани 10,1 престъпления срещу личността и 

собствеността на 1000 души от населението в област Русе при 13,6 на 1000 в страната. 

Въпреки това делът на разкритите престъпления е по-нисък от този в страната. През 

2015 г. са разкрити 36,1% от регистрираните през годината престъпления в областта 

при 39,2% в страната. 

 

2.5 Околна среда 
Въпреки че сравнително голяма част от населението живее в градовете, делът на 

хората в селища с обществена канализация остава по-нисък спрямо този в страната – 

68,0% при 74,9% в страната през 2014 г. В същото време изградените преди няколко 

години (основно през 2011 г.) пречиствателни станции увеличават дела на населението 

с достъп до канализация, свързано с пречиствателни станции, и той достига 64,5% при 

56,8% за страната. 

 

Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата остават под средните за страната – 

208,3 т/кв.км при 314,5 т/кв.км територия в страната през 2014 г. През 2014 г. се 

увеличат образуваните битови отпадъци на човек от населението и достигат 637 

кг/човек при 442 кг/човек за страната. През 2014 г. започва и проект „Закриване и 

рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на 

територията на община Русе“. 

2.6 Пазар на труда  
Основните показатели за пазара на труда в област Русе са съизмерими със 

средните стойности в страната. Икономическата активност се увеличава значително 

през 2015 г., но все още не може да компенсира големия спад през 2014 г. 

Безработицата продължава да намалява, достигайки 9% през 2015 г., което е под 

средните стойности в страната. Заетостта се увеличава след спада през 2014 г. и достига 

60% през 2015 г., но остава под средната стойност на коефициента в България – 62,9%. 

Русе продължава да е сред областите със сравнително неблагоприятен коефициент на 

демографско заместване, което означава, че в областта има сравнително малко младежи 
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на възраст 15–19 години, които да заместят предстоящите да се пенсионират лица на 

60–64 години. 

Заетост 
Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Русе 

през второто тримесечие на 2017 г. е 94.4 хил., като мъжете са 50.7 хил., а жените - 43.6 

хиляди. Спрямо първото тримесечие на 2017 г.. е регистриран ръст на заетите с 2.8%, 

като при мъжете на същата възраст увеличението е с 3.7%, а при жените - с 1.6%. 

Сравнението с второто тримесечие на 2016 г. показва, че е налице нарастване на общия 

брой на заетите с 3.2%., като при мъжете увеличението е с 3.9%, а при жените - с 2.3%. 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта 

през второто тримесечие на 2017 г. е 48.6% при средно равнище за страната - 52.2%. 

Заетостта бележи нарастване спрямо предходното тримесечие (47.1%) и в сравнение с 

периода април-юни 2016 г. (46.5%). Коефициентът на заетост при мъжете е 53.9%, а 

при жените - 43.6%. Заетостта при мъжете е по-висока от регистрираната за първото 

тримесечие на 2017 г. (51.9%), и остава над равнището й през второто тримесечие на 

2016 г. (51.3%). Коефициентът на заетост при жените е по-висок от този през първото 

тримесечие на 2017 г. (42.7%), и от равнището му за вторите три месеца на 2016 г. 

(42.1%). По равнище на заетост област Русе се нарежда на 15-то място в страната. В 

национален мащаб стойността на този коефициентът варира между 61.8% за област 

София (столица) и 39.5% за област Видин. 

През второто тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени 

години в област Русе са 91.9 хил., като 49.1 хил. са мъже, а 42.8 хил. - жени. Общият 

брой на заетите лица нараства с 1.7% както спрямо първото тримесечие на 2017 г., така 

и в сравнение с второто тримесечие на 2016 година. Коефициентът на заетост за 

населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.9%, съответно 66.5% при мъжете 

и 61.1% при жените. В сравнение с периода януари-март 2017 г. общият коефициент на 

заетост за тази възрастова група нараства с 1.3 процентни пункта, като заетостта при 

мъжете бележи ръст с 1.6 процентни пункта, а при жените - с 1.0 процентен пункт. В 

национален мащаб равнището на общия коефициент е 67.2% и по области се движи 

между 75.3% за област София (столица) и 55.4% за област Ловеч. Спрямо вторите три 

месеца на 2016 г. общият коефициент на заетост за възрастовата група 15 - 64 

навършени години нараства с 2.0 процентни пункта, като заетостта при мъжете 

нараства с 2.2, а тази при жените - с 1.7 процентни пункта.  

Сред областите в страната заетостта при мъжете варира между 78.2% за Добрич и 

52.5% - за област Ловеч. Коефициентът на заетост при жените се движи между 73.7% за 

област София (столица) и 51.8% - за област Разград. 

Безработни лица 

 

Към края на май 2017 год. в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните 

безработни са 6523. Техният брой намалява със 191 в сравнение с края на април. Като 

търсещи работа лица са регистрирани и 89 заети, 50 учащи и 53 пенсионери. 

Равнището на безработица за област Русе, е 6,3%. /В сравнение с май 2016 г. 

равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пункта./ На база 
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административната статистика на Агенцията по заетостта, равнището на 

регистрираната безработица за страната за май 2017 г. е 7,1 на сто, изчислено като дял 

на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните 

лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011. В сравнение с останалите 

общини в областта регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял е 

най-ниска в община Русе – 3,2% /2591/. Продължително безработните лица (с престой 

на борсата над 1 година) към края на май са 2577 (39,5%) от всички регистрирани 

безработни в областта. Около 58% от тях са без специалност, а тези с основно и по-

ниско образование са 55%. По професионален признак регистрираните безработни са: 

без специалност – 48%, с работнически професии – 31%, специалисти – 21%. 

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта 

преобладават тези с основно и по-ниско образование - 41%, хората със средно 

образование са 47%, а висшистите – 12%. Разпределението по възрастови групи 

показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 

47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години 

– 13%. 

През май 2017 год. постъпилите на работа регистрирани безработни от област 

Русе са 521. От тях без квалификация са 206, с работническа професия са 148, а 

специалистите със средно специално и висше образование - 167. Повече от половината 

от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 107. Заетост е осигурена 

на 83 продължително безработни, както и на 19 безработни с намалена 

трудоспособност от областта. Трудовите посредници са осигурили заетост на 

първичния пазар на 316 безработни, което надхвърля като брой постъпилите в реалната 

икономика през същия месец на м.г. с 36. С посредничеството на ДБТ други 75 

безработни са наети по програми и мерки за заетост през май. 

 

 

Свободни работни места 
 

Общо обявените през май 2017 г. свободни работни места от работодатели на 

територията на област Русе са 652 (това е с 68 места повече отколкото през април и с 

близо 200 повече в сравнение със същия месец на м.г.). През месеца и търсенето на 

работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 518 места в бюрата по 

труда (със 151 повече спрямо същия месец на м.г.). Повечето от тях са от частния 

сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни 

места са заявени от преработващата промишленост (161), транспорта (96), 

хотелиерството и ресторантьорството (88), строителството (65), селското 

стопанство и административните и спомагателните дейности (по 22) и др. По 

програми за заетост в бюрата по труда в област Русе през май 2017 год. са заявени 96 

работни места – предимно по регионалната и браншови програми за заетост, по схеми 

по ОПРЧР.  

Обхватът на постъпилите на работа на първичния трудов пазар чрез ДБТ се 

определя от: 

 ограниченото търсене на работна сила, повлияно от нестабилната 

икономическа среда, междуфирмената задлъжнялост, дълговата криза в редица 

европейски страни и др. фактори; 
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 поддържането в част от стопанските субекти на достигната оптимална заетост,  

след проведени структурни реформи и редуциране на персонал; 

 възможностите за ползване на субсидии от работодателите при разкриване на 

работни места, които изместват търсенето на първичния трудов пазар; 

 предпочитанията на част от стопанските субекти да ползват разнообразни  

източници за търсене на работна ръка - Online борси, медии и др.; 

 съществуващи ограничени възможности, произтичащи и от професионално - 

квалификационния профил на регистрираната безработица в ДБТ, за удовлетворяването 

на нарастващи потребности и изисквания на бизнеса относно качества, умения и 

компетенции. 

3. Инфраструктура 
 

Град Русе е разположен по р. Дунав и е важен мултимодален възел. Излазът към 

река Дунав благоприятства развитието чрез транспортната функция на реката и 

значението и за отключване потенциала на индустрията, земеделието, транспорта и 

транснационалното сътрудничество. Пристанище Русе е едно от трите пристанища с 

национално значение на р. Дунав и най-голямото българско речно пристанище. 

Единият от терминалите му в района на града е предназначен за пасажерски транспорт. 

Община Русе разполага с добре развита и равномерно разпределена по 

територията ѝ пътна мрежа. Формирана е от републикански и местни пътища. 

Конфигурацията на пътната мрежа е предопределена от спецификата на релефа, от 

исторически оформените трасета за близки и далечни кореспонденции, както и от 

значението на гр. Русе като важен стопански, делови и културен притегателен център. 

Територията на гр. Русе и прилежащата му зона на влияние се пресичат от следните 

пътища от републиканската пътна мрежа и общински пътища: І–2 / Е-70, І- 5 / Е-85, ІІ–

21, ІІ–23, ІІ–52, ІІІ–202, ІІІ–501, ІІІ–2001, общински път RSE 1051 Русе – Николово-

Юделник. Наличен е регулярен обществен транспорт до всички населени места на 

територията на Общината. Общата дължина на републиканските пътища на 

територията на Общината е около 102 км. Дължината на първокласните пътища в 

областта е 110 км, на второкласните 155 км, а на третокласните 247 км.  

През Русе минават и следните международни пътища: 

- Е70  –  Русе – Разград – Шумен – Варна  

- Е85 – Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – 

Свиленград  

Важни пътища свързват Русе с останалата част от страната. По-значителните от 

тях са: 

- I2 – Русе – Разград – Шумен – Варна  

- I5 – Русе – Велико Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – Стара 

Загора – Димитровград – Хасково – Кърджали – Момчилград – Маказа – 

Гърция  

- II – 21 – Русе – Тутракан – Силистра  

 

Русе има добре развита железопътна мрежа, като ЖП линии с голямо 

стопанско значение са Русе - Горна Оряховица и Русе – Варна  (единствената връзка на 
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река Дунав с Черно море). Русенската жп гара има важно стратегическо значение за 

осъществяване на комбинирани превози по европейските транспортни коридори №7 и 

№9. Железопътният възел включва една централна гара, две разпределителни, три 

товарни, от които две обслужват съответно Източната и Западната промишлена зона и 

една техническа гара. 

Проблем за Русе е голямата отдалеченост от столицата София (310 км). Също 

така липсва магистрала, която да преминава през област Русе. 

Много русенци използват летището на северната ни съседка Румъния, намиращо 

се в столицата Букурещ заради близостта му до Русе. Летище „Хенри Коанда“ е на 

около 75 км и е на час и половина път от Русе. 

Качеството на пътищата в област Русе е ниско, а делът на пътната настилка в 

добро състояние намалява и през 2015 година достига 26,0% при 40,7% за страната. 

Състоянието на по-голямата част от пътната мрежа в Община Русе е добро, но някои от 

участъците имат нужда от преасфалтиране, поставяне на нова вертикална сигнализация 

и хоризонтална маркировка, пътни знаци и указателни табели, ремонт на пътните 

съоръжения и т.н. Особено внимание трябва да бъде обърнато на ремонтните дейности 

по пътищата, водещи до културно-историческите обекти и забележителности. 

Планирани за строителство скоростни пътища до 2020 година са Русе – Шумен и Русе – 

Маказа. 

Елементите на пътната мрежа и пътните съоръжения – габарити, настилки, 

отводнителни и укрепителни съоръжения, хоризонтална маркировка и вертикална 

сигнализация са в добро състояние. Структурен елемент на пътната мрежа от 

съществено значение е Дунав мост, който осъществява връзка на пътната мрежа на 

Община Русе с пътната мрежа на Румъния. 

 

Фигура 4: Дял на пътищата с добро състояние на пътната настилка, % 

 

Източник: http://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/ruse/ 

 

Комбинацията от всички видове транспорт и наличието на мост над р. Дунав 

правят Русе уникален транспортно – логистичен център в Североизточна България и 

осигуряват многовариантна достъпност на района.  

Достъпът и използването на интернет в областта са над средните стойности в 

страната. През 2015 г. 60,9% от домакинствата имат достъп до интернет (при 59,1% за 

страната), а 64,8% от хората са го използвали през последната една година (при 60,3% 

за страната). 
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По отношение на градската среда, Русе разполага с модерна и достъпна градска 

част, която е подходяща и за работа, и за отдих, предпочитано място е за социални и 

бизнес контакти, а в същото време е и добър туристически маршрут.  Изграждането и 

реконструкцията на ключови обекти, както в кварталите, така и в градската част, 

допълнително облагородява района и улеснява движението на пешеходци и шофьори.  

Основен приоритет на града е създаването на благоприятна среда за живеене, чрез 

създаването на привлекателни зони за отдих, облагородяване на междублоковите 

пространства и надграждане на вече приключили проекти. Акцент за следващи години 

е реконструкцията и рехабилитацията на крайбрежната зона.  

4. Перспективи за развитие на Община Русе 
 

Индустрията на територията на община Русе остава структуроопределящ 

отрасъл. Секторът има много добри перспективи за развитие както заради 

положителните тенденции на национално ниво, така и заради значителните инвестиции 

в рамките на общината. Като цяло, за развитието на Общината Русе се визират три 

водещи перспективи -  овладяването на негативните демографски процеси, 

подобряване инфраструктурата и изграждане на европейски/международни 

транспортни коридори, устойчиво/екологично развитие на туристическия отрасъл.  

 Градът е голям български индустриален център. В Русе се развива и един от 

първите в България индустриални паркове. Там се намира и Русенския логистичен 

парк. В града има и Бизнес парк. Тук се намира и най-голямата Свободна безмитна зона 

на територията на България. Площта ѝ се равнява на 370 235 m². На територията ѝ са 

разположени 29 складови и индустриални сгради с РЗП от 30 000 m², 20 000 m² открити 

складови площи, паркинги, претоварена жп гара, депо за светли нефтопродукти, 

бензиностанция и административна сграда, пригодена за нуждите на наемателите ѝ. В 

Свободна зона – Русе оперират дистрибуторски център, производствено предприятие за 

машини от тежката промишленост и др. Някои от големите инвеститори в 

индустриалния бранш планират да увеличат производствените си площи и броя на 

персонала си. 

Демографският срив в Русе е най-сериозният дългосрочен проблем, пред който 

градът се изправя. Както за страната, така и за областта е характерна тенденцията за 

остаряване на населението, изразяваща се в нарастване на дела на хората на 65 и повече 

навършени години. Това поражда нуждата от търсене и развиване на нови стратегии за 

стимулиране на положителните демографските процеси. Съхраняване на демографския 

потенциал с грижа към младите хора – създаване на работни места за младежи; 

намаляване дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, 

завършили висше образование и намерили своята реализация в Община Русе и в 

България; повишаване на жизнения стандарт на населението; преодоляване на риска от 

социална изолация и бедност. 

Друго направление, което притежава  потенциал за развитие, е 

инфраструктурата, както на общинско така и на регионално и европейско равнище. 

Насърчаване на устойчиво развития транспорт. Изпълнението на плановете за 

изграждане на пътни магистрали, подобряване качеството на жп транспорта. 
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Подобряване на достъпността, по и към река Дунав  и ефективно използване на 

енергийните ресурси. Възобновяване дейността на летище Русе ще допринесе за 

комбинирането на 4 вида транспорт – железопътен, сухопътен, воден и въздушен, 

създавайки предпоставки за по-добро развитие на бизнеса и търговията на общинско и 

регионално и национално равнище.  

Също така туризмът на Община Русе има предпоставки за развитие на база на 

богатата история и различните по вид културно-исторически забележителности и 

природни туристически обекти в околностите на града. Туризмът е един от най-

важните и  перспективни сектори от икономиката на града. Направленията, в които се 

развива са градски туризъм съчетан с културно-историческите забележителности на 

територията на общината; културен туризъм, които градът има успехи и традиции; 

трансграничното сътрудничество и най-вече дейностите свързани с реката като връзка с 

Европа.  

 


