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1.  Предговор 

Уважаеми читатели, 

Имам честта, от името на над 200 000 жители на Еврорегион Русе-Гюргево, да ви 
представя ресурсите и красотата на тази зона, която от над 2000 години е 
домакин за два народа – румънци и българи.  

Ако в миналото Дунав е бил този, който е разделял двете общности, ето че сега 
реката ни свързва и ни дава увереност в общото европейско бъдеще. Повече от 
всякога сега мислим и действаме заедно като едно голямо семейство. 

Еврорегион Русе-Гюргево  в момента е най-голямата градска общност на  
румънско-българската  граница и е основен транспортен възел между двете 
страни, които през 2007 г. станаха пълноправни членове в Европейския съюз. 
Оттук води пътят към  пазарите на Средиземноморието и Мала Азия. От друга 
страна еврорегионът има уникална стратегическа позиция в Югоизточна Европа,  
като се намира  на кръстопът на европейските коридори, свързващи Северна и 
Западна Европа и Азия. Трябва да споменем също  факта, че пристанище  Гюргево е 
най-близкото пристанище  до столицата на Румъния  Букурещ -  която е пазар с 3 
милиона потребители само на 65 км разстояние. 

Двете големи градски общности на еврорегиона  - Русе и Гюргево – са с повече от 
300 000 хектара плодородна земя, изключително благоприятна  за биологично 
земеделие, природни  ресурси и река Дунав, повече от 10 000 хектара паркове и 
природни резервати,  уникални пейзажи. Не на последно място вярвам, че ще 
оцените хилядолетната история на тези места и уникалната архитектура на 
Русе -  град, известен като малката Виена на Балканите. 

Много бизнесмени, местни и чуждестранни, са решили да използват този огромен 
потенциал,  a техните компании  днес просперират  в Русе и Гюргево. През 
последните 20 години властите от двата града полагат  специални усилия за 
подкрепа на бизнес средата, така че десетки големи компании развиват 
дейността си в  индустриалните и логистични паркове,  в свободните зони от 
двете страни на река Дунав и се възползват от модерната  градска 
инфраструктура. 

 В заключение изразявам  нашата обща ангажираността да продължим  усилията  
за превръщане на Еврорегион Русе-Гюргево в стратегически пазар на европейско 
ниво, притегателна  дестинация за инвестиции и за туризъм, но също така и 
място, където хората  живеят  в хармония с природата. 

C уважение: 

Николае Барбу, Кмет на Община Гюргево 

 

 

 



2. Въведение  

Този инвестиционен профил е разработен в рамките на проект Проект „Еврорегион 
Русе - Гюргево оперативни решения – мастерпланинг за интегрирано управление на 
възможностите за развитие”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР)  чрез  Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- 
България 2007-2013. Проектът е изпълнен в периода февруари 2011 – август 2012 
година от партньорите Община Русе (Водещ партньор) и Община Гюргево. 

Целта на проекта е да допринесе за устойчивото развитие на румънско-българския 
трансграничен регион чрез въвеждане на нови модели на коопериране и платформи за 
партньорство. Главните резултати са създаден мастерплан на еврорегиона, както и 
този инвестиционен профил. 

 
Целта на инвестиционния профил на Еврорегиона Русе-Гюргево  е да представи 
конкурентните предимства, ключовите сектори на регионалната икономика, 
инфраструктурата и услугите по подпомагане, както и местните културни традиции, 
които предлага регионът на потенциалните инвеститори. 

Външните и вътрешните инвеститори могат да използват информацията  от  този 
инвестиционен профил,  за да обосноват решението си за инвестиране в еврорегиона. 
Приложение 1 предлага всички полезни данни за контакт. 

Фигура 1 – Географското местоположение на Еврорегион Русе-Гюргево 

 

Източник: Google Maps 

 

3. Общо представяне на Еврорегион Русе-Гюргево  

Еврорегион Русе-Гюргево се намира в Югоизточна Европа на границатa между Румъния 
и България, членове на Европейския съюз от 2007 година. Районът е пресечна точка на 



два паневропейски коридора - коридор VII, река Дунав, свързваща Западна Европа с 
Черно море и Централна Азия; и коридор IX, свързващ скандинавските страни и 
Руската Федерация с Южна Европа и Мала Азия. Букурещ се намира само на 65 км, а 
София - на 310 км. Мостът над Дунав, който се намира в региона, е единственият мост 
между Румъния и България, построен преди 60 години. 

През еврорегиона преминава над 80% от транзита на стоки между Румъния, България, 
Гърция и Турция, на стойност около 10 милиарда евро годишно. Към тях се прибавят и 
стоки, преминаващи еврорегиона  по река Дунав към Черно море, което е на 
разстояние от около 250 км (до пристанище Констанца). 
 

Еврорегион Русе-Гюргево има площ от 517.8 km ² и включва град Русе (България) и 
град Гюргево (Румъния), както и други 13 селища на община Русе. Градовете имат 
много дълга история и стратегическо положение, включително от  военна гледна 
точка. 
Град Русе е петият по големина град в България и основно пристанище на река Дунав 
в страната. Русе е основен транспортен възел за България, основната транзитна зона 
за стоките, изнесени и внесени от Румъния, Украйна и Руската Федерация. Освен това 
градът е важен административен център – на област Русе (NUTS 3) с над 235000 жители 
и на Северен централен район за планиране  (NUTS 2), а също така град с високо 
развити сфери на образованието, промишлеността, търговията, медицината, културата 
и туризма. 
Град Гюргево е среден по размер румънски град, но с много важна функция за 
транспорта и транзита на стоки и хора към Балканите и Мала Азия. Пристанище 
Гюргево е най-близкото пристанище (65 км) до столицата на Румъния Букурещ. Окръг 
Гюргево наброява почти 270 000 жители, които получават в Гюргево  административни, 
образователни, медицински, търговски и други услуги.  Промишлената дейност в 
града, преструктурирана след 1990 г., се увеличава благодарение на привлечените 
инвестиции особено след 2000 г. 
 
Еврорегион Русе -Гюргево играе съществена роля в икономиката на двете страни. 
Съществуващата инфраструктура - състояща се от пристанища, мост над река Дунав, 
европейски пътища, обществените болници, частни клиники, начални и средни 
училища,  университет, търговски центрове, музеи, филхармония, развлекателни 
комплекси и др. - обслужва над 500 000 души, така че можем да говорим за градска 
агломерация от европейско значение. 
 
Културният живот в еврорегиона се изразява в множество събития - годишен 
карнавал, Дните на град Русе,  Международен фестивал "Мартенски музикални дни" 
Фестивал по пързаляне  "Collision Course", Конкурс за народна музика "На бреговете на 
река Дунав", Дните на град Гюргево и др. 
 

 

 
 

ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ-
ГЮРГЕВО 

 Площта на Еврорегион  Русе - Гюргево  е 517.79 km ², от които 48.62 км ² в 



Румъния и съответно 469.17 km ² от българска страна; 

  Постоянното население на еврорегиона е 219,622 жители (2011 г.), от които над 
92% живеят в градските райони; 
 

  В еврорегион има два основни града – Русе (149 642 жители) и Гюргево (53 260 
жители), а освен това град Мартен (3662 жители) и 11 села; 
 

  Средната възраст на  населението е около 40 години; 

 Броят на жителите на еврорегиона е намалял през периода 2002-2011 г. с 12,3%, 
което се дължи на отрицателния естествен прираст, вътрешната миграция (към  
Букурещ, София, Варна) и външната миграция.  Тенденцията на спад на 
населението се очаква да продължи и през следващите години; 
 

 Етническата структура е доминирана от българи (62%) и румънци (23%), тук 
живеят също турци (10%) и роми (4%); 

 65% от жителите говорят български, 23% румънски, 8% турски, 3% ромски; 
 

 Населението в трудоспособна възраст  (15-64 години) представлява 71,1% от 
общото население; 

 Средният брой членове в едно домакинство е 2.1 души; 

 Над 40% от жителите са женени, а средният брой на децата в семействата е 
около 1,2; 

 Общият среден доход на домакинство е около 500 евро на месец 

Източник: националните  статистически институти на Румъния (www.insse.ro) и нa 
България (www.nsi.bg), собственни изчисления по бази данни 

4.  Ключови сектори  

4.1. Земеделие и рибарство 

Природни ресурси 

Еврорегион Русе - Гюргево се намира в преобладаващо селски район (в съответствие с 
методиката на ОИСР) -  площта на окръг Гюргево  и  област Русе представлява 72,3% 
земеделска земя, общо около 451 400 хектара. От друга страна, процентът на заетите 
в селското стопанство е 31,3%, а приносът на селското стопанство към местния БВП е 
само 9,3%. 
 

Над 93% от общата земеделска площ на двата региона е обработваема земя, а също 
така пасища (4%); лозята и овощните градини заемат сравнително малка площ. 

http://www.insse.ro/
http://www.nsi.bg/


Фигура 2 – Използване на земеделските земи в Еврорегион Русе-Гюргево 
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Източник: националните статистически институти в Румъния и България 

Земеделско стопанство 

Над 98% от земеделските стопанства в двата региона са от индивидуален тип, те  
обработват 22% от земята в  област Русе и съответно 47,4% от общата земеделска площ 
в окръг Гюргево. Всяка ферма обработва средно 9.4 хектара земя от българската 
страна и съответно 3,5 хектара от румънската. Днес повечето земеделските стопани 
получават субсидии - чрез директни плащания, субсидии за модернизация и 
оборудване на фермите, подкрепа за млади земеделски стопани и др. - от фондовете 
на ЕС. 
 

Растениевъдство 

Растениевъдството е характерна дейност на Еврорегион Русе – Гюргево, която се 
осъществява върху около 400 000 хектара (93% от общата земеделска площ). През 2011 
година, според данни от двата национални статистически института, повечето площи  
са били засети с пшеница (32%), царевица (22%), слънчоглед (16%), зелен фураж (9%), 
рапица (6%) и ечемик (5%).  

 

Фигура 3 - Структура на обработваемите площи в Еврорегион Русе - Гюргево, 2011 
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Източник: националните статистически институти в Румъния и България, собствени 
изчисления 

Средният добив (2011 г.) е 3615 кг/ха за пшеница, 3452 кг/ха за ечемик, 5871 кг/ха за 
царевица, 1946 кг/ха за слънчоглед, 1752 кг/ха за рапица, 4350 кг/ха за соя. Зоната се 
характеризира с по-висока производителност в сравнение с националните средни 
стойности за царевица и слънчоглед. Производителността в селското стопанство е 
силно зависима от метеорологичните условия. 
 

През 2011 година са приложени химически торове само на 61% от обработваемата 
площ на еврорегиона, следователно зоната има огромен потенциал в областта на  
биологичното земеделие. В окръг Гюргево вече работят сертифицирани 
производители на зърнени био култури. 
 

Животновъдство 

Животновъдството е по-слабо развито в региона. В област Русе се отглеждат свине в 
пет големи ферми. В окръг Гюргево работят няколко големи птицеферми, обслужващи 
пазара на Букурещ. В периода 2001-2011 нараства отглеждането на овце, кози и пчели, 
за което принос имат субсидиите от европейски и национални източници. Но 
количеството отглеждани животни на 100 хектара земя сега е по-малко от половината 
от средното количество за ЕС. 
 

Фигура 4 – Брой животни на 100 ха земя, 2011 г. 
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Източник: Национален статистически институт на Румъния, прессъобщение  
115/15.05.2012 

Потенциалът за растеж на  животновъдствотое много голям. В повечето селски райони  
около двата града същесвтуват неизползвани постройки за отглеждане на животни, 
които могат да бъдат  закупени и модернизирани, включително с помощта на 
европейското финансиране. 
  

 

Рибовъдството 

Риболовът в района е специфичен за сладководните зони (шаран, каракуда, бяла риба, 
сом, щука и др.), обусловен от река Дунав, втората по дължина река  в Европа. Само в 
района на Гюргево за  риболов са подходящи 77 хектара (река Дунав, езера). Този 
сектор има значителен потенциал за развитие. В момента в зоната не съществуват 
модерни предприятия за преработка на рибата. Могат да се  отглеждат важни  от  
икономическа гледна точка видове (напр. есетра за черен хайвер, която се адаптира 
перфектно към естественото местообитание на района), а за такива инвестиции да се 
ползва безвъзмездната подкрепа на фондовете на ЕС . 
 

Селскостопанска техника и услуги 

На всеки 1000 хектара земеделски земи има 13,5 трактора от българска страна  и 16,1 
от  румънска, доста под съответните стойности в европейски страни като Австрия 
(225), Италия (162), Ирландия (159), Холандия (158), Полша (91) и др. В периода 2000 -
2010 г. селскостопанската техника е нараснала с 22%, селскостопанските 
производители имат възможността  да закупят най-съвременна техника с финансовата 
подкрепа на европейските фондове, която достига до 50% от стойността на покупката. 
 
От двете страни на река Дунав са разположени системи за напояване с вода от реката. 
В окръг Гюргево функционира обширна система за напояване, създадена през  
комунистическия период и отчасти все още в употреба. В момента се прилага 
поливане на по-малко  от 5000 хектара годишно. Пускането в експлоатация на 
напоителните системи би довело до значително увеличение (до 30-50%) на средното 
производство на хектар, което се сблъсква с все по-дълги периоди на суша. 
Изследване със заглавие "Създаване на решения за хидравлична система за 
напояване" посочва следните причини за неизползването на напоителни системи: 
липсата на комасация, малкия брой производители, финансовите проблеми на  
фермерите; лошо качество на напоителните системи. В момента правителствата на 
двете страни подготвят субсидии за потребителите на вода,  а за операторите  на 



напоителни системи съществува възможност за кандидатстване пред европейските 
фондове. 
 
За отбелязване тук е фактът, че в двете общини има агенции, които се занимават с 
професионална помощ и консултиране  на земеделските производители. А също така  
в Русе съществува  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, докато в 
Баняса -Гюргево функционира Станция за  изследвания и развитие на напояването. 
  

4.2. Търговия 

4.2.1. Външна търговия 

Двете общини, които формират Еврорегион Русе-Гюргево, имат дълга традиция на 
търговията, която датира от 13-ти век. В момента през еврорегиона минава над 75% от 
външнотърговския обмен между Румъния, България, Гърция и Турция. Обемът на 
търговски обмен  между тези страни се е увеличил 3.9 пъти в периода 2000-2010. По 
експертна оценка годишно през еврорегиона преминават стоки  на стойност около 10 
милиарда евро. 

 

Фигура 5 – Обем на осъществения износ от Румъния в балканските държави  (в хиляди  
еврo) 

 

Източник: национален  статистически институт на Румъния, база данни 2012 г. 

 

Фигура 6 -  Обем на осъществения внос в Румъния от балканските страни (в хиляди 
евро) 

 



 

Източник: национален статистически институт на Румъния, база данни  2012 

През последните години се забелязва нарастващ интерес от страна на инвеститори за 
изграждането на мощности за съхранение на двата бряга. Само в Гюргево има 
капацитет за съхранение на зърно от 74 000 тона според данни на Управление на 
земеделието на окръг Гюргево. Унгарската компания MOL притежава в Гюргево 
петролен терминал. На двата бряга на река Дунав съществуват  складови площи за 
строителни материали, метални изделия, електронно оборудване и др. 
В момента има текущи процедури за концесия на пристанищните терминали Русе -
център и Русе –Запад, а Свободна зона Гюргево предприема разширяване  на 
наличната площ с 4,6 хектара, които ще бъдат на разположение за отдаване под наем 
за 49 години. 
 

Вътрешна търговия 

Търговията на дребно в Еврорегион Русе-Гюргево е много динамичен сектор, който от 
2000-та година насам е получил значителни инвестиции. Този интерес се обуслявя 
както от местните потребители ( над 200 000), така също и от преминаващите през 
региона клиенти. 
В моментa в  двете общини работят  всички видове модерни търговски обекти. В Русе: 

Тип търговски обект Наименование Площ (кв.м.) 

Mall Rousse 36 000 Mall 

Mega Mall Ruse 17 800 

Royal City Center Ruse 3 600 Търговски център 

Dunav Trade Center Ruse 3 000 

Mагазини Cash&Carry Metro Ruse 8000 

Maгазини за дома и Mr. Bricolage Ruse 12000 



Praktiker Ruse 7000 градината 

Baumax Ruse 12000 

Kaufland Ruse 6000 Хипермаркет 

Carrefour Ruse 12000 

Billa 1000 Супермаркет 

Lidl 1000 

  

В Гюргево: 

Тип търговски обект Наименование Площ (кв.м.) 

Family Center 4300 Търговски център 

Ancora - 

Billa 1000 

Lidl 1000 

Penny Market 1000 

Sigma (3) - 

Супермаркет 

Interex 2500 

 

 

Към тези модерни търговски обекти следва да се добавят множество по-малки 
магазини за хранителни и нехранителни стоки, притежавани от местни компании, 
обекти за продажба на автомобили, складове за строителни материали, аптеки, 
бензиностанции, станции  за дистрибуция на горива и др. 

Редица проекти за търговски центрове, започнати в рамките на последните 5-6 години, 
са спрени поради глобалната криза – например, Хармония Гюргево Mall (с прогнозна  
площ от 20 000 кв.м и инвестиция от 30 млн. евро), както и Grand Plaza Mall и Galleria в 
град Русе.  

4.3. Cтроителство 

Строителната активност в Еврорегион Русе-Гюргево може да бъде анализирана в 
основните сегменти на този пазар: благоустройство, жилищно строителство и 
нежилищно строителство.  

4.3.1. Благоустройство 



Обемът на благоустройствени дейности се определя от наличието на държавния 
бюджет или местните бюджети за инфраструктурни дейности. След 2007 година този 
сектор се разширява поради наличния достъп до европейските фондове, осигуряващи 
средства за транспортна инфраструктура, комунални услуги, социална 
инфраструктура. Ето защо този сектор държи най-големия регионален пазарен дял в  
строителството.  

Най-важните строителни обекти за над 100 милиона евро през последните години: 

 Рехабилитация на Спешна окръжна болница Гюргево; 

 Рехабилитация на Многопрофилната болница за активно лечение в Русе; 

 Рехабилитация и разширяване на водния цикъл на Гюргево; 

 Рехабилитация на пътища от граничната зона  (DJ 503, 503 A, RSE 1171); 

 Интегрираната система за управление на отпадъците в окръг Гюргево; 

За следващите години са обявени  намерения за големи инвестиции в еврорегиона, 
особено в транспортната инфраструктура: рехабилитация на инфраструктурата за 
достъп до контролно-пропускателните пунктове в Гюргево и Русе, модернизиране на 
мрежата от улици от двете общини, строителство и рехабилитация на образователна 
инфраструктура, защита на околната среда, възстановяване на сгради от културното 
наследство и др. 
През следващия седемгодишен бюджетен период 2014-2020 България и Румъния ще 
получат безвъзмездни средства от бюджета на ЕС в размер над 30 млрд. евро, от 
които над 25% ще бъдат насочени към обществените инвестиции в строителството. 

4.3.2. Жилищно строителство 

След 2000-та година секторът на жилищното строителство в двете държави силно 
нараства, а след 2008-ма година силно се свива заради световната икономическа 
криза. 
Броят на жилищата, завършени през 2010 г. в еврорегиона, е 660 – по-малко с около 
20%  спрямо  2008-2009 г. Повечето от тях са построени в гр. Русе (542). 
 

 

Фигура 7 - Нови жилища в Еврорегион Русе-Гюргево, 2006-2010   
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Източник: националните институти по статистика на Румъния и България, 2012 г. 



Потенциалът на  нови жилища е много голям. Повече от половината от домакинствата 
в еврорегиона обитават жилищни сгради, построени по време на комунистическия 
период, със среден размер от 47 м ² и средно 2,9 стаи - доста под средния стандарт за 
ЕС. В Гюргево делът на жилищата на над 25 години е 96% , а в Русе  89% . 
 
Цените на  жилищните имоти от еврорегиона нарастват значително след 2000-та 
година и намаляват след 2008  година, а днес равнището на цените се намира на 
подобно ниво с това от 2006 г. В момента средната продажбена цена в еврорегиона е 
400-500 евро/кв.м. жилищна площ – наполовина на цените в Букурещ и София. 
 

Фигура 8 - Среднопретеглена цена на жилищата в  град Русе (лeвa/м²), 2005-2011 
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Източник: национален  статистически институт на България, 2012.  

 

4.3.3. Нежилищно строителство  

Този пазарен сегмент се влияе от обема на инвестициите на местните компании и 
чуждите инвеститори, които  изграждат, разширяват или модернизират  
притежаваните от тях площи в еврорегиона. През последните пет години голяма част 
от нежилищното строителство е ориентирано към търговския  сектор; изградени са 
над 100 000 м²  търговски площи в модерни обекти, особено в  Русе. 
Инвестициите в производствени площи също са значителни поради привлечените към 
региона реномирани фирми: Завод Фьост Алпине Гюргево (20 милиона), Завод 
Монтюпе  в Русе (35 милиона), Завод за метални изделия MBM Русе и др.  Инвестира се 
също в изграждането и разширяването на индустриалните паркове в Гюргево и Русе. 
Пространствата за логистични дейности също привличат големи инвестиции в 
изграждането на нови съоръжения за съхраняване на строителни материали, зърно и 
стоманени продукти. По този начин  са изградени или модернизирани терминали за  
зърно от над 50 000 тона само в Гюргево. В подготовка  се намират  нови обекти с 
промишленен, търговски и логистичен характер  в двете общини, които ще бъдат 
открити до 2020 година. 
 

4.4. Eнергетика 

Енергетиката в Еврорегион Русе-Гюргево е слабо развита в сравнение със 
значителните енергийни ресурси на региона, особено на възобновяеми енергийни 



източници. 
 
Еврорегионът разполага с  мрежа за пренос на електрическа енергия, която съдържа 
линии LEA 220 kw в двете страни, както  и трансформаторни станции, 220/110 кВт в 
Ghizdaru (Гюргево) и Русе. 
 

В момента се проектира тръбопровод от 26 км под река Дунав, който ще осигури 
свързването на газоразпределението в България и Румъния. 

В района функционират три електроцентрали - CET Гюргево, Русе Изток и Русе Запад. 
Те осигуряват топлинна енергия за жилищата, обществените и бизнес сградите на 
двете общини. Двете централи обаче са остарели, построени са през комунистическия 
период при рекордно високи производствени разходи. Работи се по модернизацията на 
CET Гюргево чрез публично-частно партньорство. 

Като нови държави членки на ЕС Румъния и България се ангажират да увеличат  делът 
на добива на енергия от възобновяеми източници до 38%  към 2020 г. Потенциалът на 
еврорегиона за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е сред най-
високите в Европейския съюз – енергия от водата и вятъра, слънчева енергия и 
енергия от биомаса. 

4.4.1. Хидроенергетични ресурси 

Средният дебит на Дунав при Гюргево-Русе е около 6000 кубически метра/секунда.  
Инвестицията във водноелектрическа централа, въпреки че ще възлиза на милиарди 
евро, значително ще допринесе за регионалното развитие. 
 

4.4.2. Слънчеви ресурси 

В  Еврорегион Русе-Гюргево има висок потенциал за използване на слънчевата енергия 
при средно годишно излъчване от 1500-1550 кВтч/м² по данни от изследване в 
рамките на проекта PGVIS, подкрепен от Европейската комисия. 

Фигура 9 – Потенциал за използване на слънчева енергия в Румъния и България 



 

 

 

 



Източник: SolarGis, 2011.  

Този потенциал е слабо оползотворен. Инсталирани са само 950 квадратни метра 
слънчеви панели в Русе, а в Гюргево изобщо липсват. Въпреки това кaкто в Гюргево, 
така  и около  град Русе съществуват многобройни проекти  за фотоволтаични паркове 
във фаза на проектиране или изпълнение. В Иваново е планиран парк върху 160 
хектара, в Смирненски - парк с капацитет от 600 KWP, а в населените места Слобозия, 
Гогошари, Виеру, Извору до Гюргево съществуват  четири проекта с общ капацитет от 
65 MWh. 
 

В Русе от 2007 г. насам работи слънчева  инсталация на компанията БГ Соларни 
панели, а в Гюргево компанията Altius International обяви намерението си да започне 
производство на панели и слънчеви централи. 

4.4.3. Ресурси от вятърна енергия 

Еврорегион Русе-Гюргево е в област със среден ветрови потенциал (5-7 м/сек), така че 
няма много инициативи за оползотворяването му. Въведени са в експлоатация няколко 
турбини в област Русе, има подобен проект в окръг Гюргево. 
 
Фигура 10 – Карта на ветровия потенциал  на Румъния и България  

  

Източник: www.ecosapiens.ro 



В периода до 2020 г. се очаква инвеститорският интерес в тази сфера да нарасне. 

4.4.4. Ресурси от биомаса 
 
Ресурсите от биомаса (органична материя с растителен или животински произход) в 
еврорегиона се разглеждат от гледна точка на факта, че над 70% от зоната  е 
земеделска земя. Само окръг Гюргево  има  потенциал за енергия, генерирана от 
биомаса, от 590,4 TJ – по данни от изследване на възобновяемите енергийни 
източници в Румъния, проведено от Министерството на икономиката. Степента на  
експлоатация е много ниска в момента, тъй като стопанствата са малки (под 10 
ха/ферма), сътрудничеството между производителите е слабо и не съществуват 
системи за събиране на отпадъци от селското стопанство. 
Близо до Русе функционира модерна фабрика за биогориво компания Astra Bio с 
годишен капацитет от 60000 тона биодизел. 
 

4.5. Промишленост 

В комунистическия период Русе и Гюргево са индустриални центрове от национално 
значение. След промените от 1989 г. промишлените предприятия в двата града 
намаляват  значително, а наследените от предишния режим предприятия не са 
конкурентни на свободния пазар. Индустриалният сектор  преживява възраждане през 
последното десетилетие, което се дължи на инвестиции от местни и чуждестранни 
фирми. Според мастерплана на еврорегиона промишлеността осигурява 52% от общия 
оборот на компаниите от Русе, съответно 34,9% в Гюргево. 
С най-висок потенциал за растеж в еврорегиона са: производството на хранителни 
стоки, текстил и облекло, металургия, химическата промишленост, 
корабостроителната промишленост, строителни материали, електроника и 
електротехника. 
 
Хранително-вкусовата промишленост е представена от компании, работещи в 
областта на зърнопреработването и хлебопроизводството, както и производството на 
млечни и месни продукти. Потенциалът на този сектор е все още недостатъчно 
използван, не съществуват предприятия за   преработка на зеленчуци и плодове, 
грозде, захарно цвекло, слънчоглед и рапица, соя или тютюн. Две нови инвестиции са 
били обявени наскоро в Гюргево, едната е в зърнопреработването и 
хлебопроизводството, а другата - в преработка на тютюн. 
 

Текстилната промишленост и произвоството на облекла имат дълга местна  
традиция, за тези сектори съществуват и добре квалифицирани специалисти. Много 
чуждестранни инвеститори са привлечени от разходите за труд и благоприятни те 
условия за осъществяване на износ. В региона се произвеждат чорапогащи и чорапи 
(тук е най-старата фабрика на Балканите), облекла за жени и мъже, памучни тъкани.  

Металургичната промишленост е също  добре развита местна индустрия с 
привлечени частни инвестиции. В Гюргево се намира единственият производител на 
титанови слитъци на Балканите, който изнася по-голямата част от производството, 
както и компания, която произвежда специални стомани. Очаква се през 2012 г. пак в 
Гюргево да заработи компания за преработка на стомана, управлявана от австрийската 
група Voestalpine, с първоначални инвестиции от 20 млн. евро и начален капацитет от 
20 000 тона стомана. В Русе наскоро е открита модерна фабрика за металообработване 
на българо-италианска компания; работи и фабрика за окабеляване, алуминиеви 



профили и стоманени тръби.  Конкурентното предимство на еврорегиона в 
привличането на инвестиции е възможността за доставка на металургичните суровини 
(руди, метални изделия) по река Дунав при по-ниски разходи. 

 
Химическа промишленост се развива силно през комунистическия период, когато в 
Гюргево работи голям химически завод, един от най-големите замърсители на въздуха 
в района, закрит преди 10 години. Днес в областта на  химията в Гюргево работят 
предимно малки и средни фирми за бутилиране на газ (LPG) и  производство на 
лепило  за битумни продукти. В град Русе функционират няколко големи 
производители на смазочни материали, бои и лакове. Между тях  са и двама 
производители от международна величина - Оргахим и Приста Ойл. Квалифицирани и 
опитни работници и интермодални транспортни възможности – това са предимствата, 
които еврорегионът предлага на инвеститорите в бранша. 

 
Корабната индустрия, представена от двете корабостроителници в Русе и Гюргево, е 
с над 100-годиина история в изграждане, ремонт и възстановяване на речни и морски 
плавателни съдове. Двете компании изнасят над 90% от производството си. В Русе 
функционира и център по дизайн и инженерство  на компания Врипак, един от 
водещите производители на яхти в света. 

 
Производството на строителни материали се благоприятства от местните природни 
ресурси (пясък и чакъл, извлечени от река Дунав, глина, каолин и др.). В Гюргево 
работи водещ производител на готови бетонни елементи. Испанската компания Керос 
изгради фабрика за  керамика и фаянс с над 10 млн. евро в Русе. Секторът има добри 
перспективи за развитие, като се отчита бъдещият ръст на жилищното строителство, 
възможността за доставка на суровини по реката и близостта на Букурещ. 

Електронната и електротехническата индустрия е нововъзникнал клон на 
индустриалния пейзаж на еврорегиона с инвестиции от предимно чуждестранен 
капитал. В Гюргево функционира предприятие за сглобяване на  електронни продукти, 
а в Русе  немска фабрика, която произвежда електронни табла. Този сектор има добри 
перспективи за развитие. Осигурен е и с квалифицирани кадри обучени в Русенския 
университет. 
 
Машиностроенето се развива силно през комунистическия период, когато в Гюргево 
се създава голям завод за тежко машиностроене, изграден на основа  на румънскo-
българското сътрудничество, който по-късно е затворен. Италиански инвеститор 
изгражда завод за механично оборудване и метални конструкции. В Русе функционира 
единствената фабрика за локомотиви в България, както и  фабрика за боеприпаси с 
над 100-годишна история. Друга важна инвестиция в Русе е на компанията Спарки с 
немски капитал, която произвежда селскостопанска техника, транспортна техника и 
техника за строителство. 
 
Автомобилната индустрия е нов клон на регионалната икономика, но делът й се 
увеличава. Най-важната инвестиция в тази област е направена от френската компания   
Монтюпе в Русе, където  се произвеждат компоненти на двигатели. Голям инвеститор 
пак в Русе е и компанията Витте Аутомотив, която произвежда автомобилни системи за 
заключване. Откриването на нови производствени предприятия за автомобили  в 



Румъния и България (Ford в Крайова, Great Wall в Ловеч), които се намират на  по-
малко от 200-300 км от еврорегиона, ще  увеличи интереса на доставчиците на 
авточасти да инвестират в областта . 
  
4.6. Околна среда 
 
Ако до 1989 година промишлената дейност в еврорегиона (особено бившия химически 
завод в Гюргево) е основен източник на замърсяване в района, днес състоянието на  
околната среда е с параметри, определени на Европейския съюз. Основните източници 
на замърсяване остават интензивният автомобилен трафик през граничния контролно-
пропускателен пункт, отпадъците, дейността на икономическите  агенти и особено на 
топлоелектрическите централи в двата града. 
 
През последните години са направени значителни инвестиции за намаляване на 
замърсяването на еврорегиона, сред които: 
• мрежа за газоразпределение в Гюргево, която намалява консумацията на изкопаеми 
горива за отопление на жилищата; 
• монтаж на филтри на електроцентралите; 
• инвестиции от частни фирми с цел адаптиране на производствата към стандартите на 
ЕС за опазване на околната среда; 
• закриване на нерегламентирани сметища; 
• модернизиране на авромобилния парк за обществения  транспорт; 
• субсидиране на закупуването на производствени съоръжения; 
• обявяване на защитени територии; 
 
В момента се прилагат нови дейности за опазването на околната среда на регионално 
ниво, между които: 
• Изграждане на интегрирани системи за управление на отпадъците; 
• Разширяване и модернизация на съоръженията за питейни и отпадни води; 
• Създаване на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми 
източници; 
• Модернизиране на транспортната инфраструктура; 
• Въвеждането на когенерирането в централизираната система за  производство и 
разпределение на топлинна енергия 
Една от най-важните области за инвестиции до 2020 г. е дейностите за енергийна 
ефективност и саниране на жилищните сгради (блокове), построени отпреди 25 години 
и повече, чийто брой е около 50 000. За тези дейности могат да се привлекат средства 
от европейските фондове. 
 
4.7. Човешки ресурси 
През последните пет години, на фона на трудната икономическа обстановка, 
процентът на заетостта на населението в еврорегиона намалява, съответно расте 
процентът на безработните. 
От гледна точка на образованието само 20% от жителите на региона са завършили 
висше образование, а 60% имат средно образование. Наблюдава се застаряване, 
средната възраст на населението е 42 години, поради ниска раждаемост и миграция  
към други страни и към големите градове (Букурещ, София, Варна и др.). Над една 
трета от местната работна сила има професионално образование в промишлена област 
(особено химическата промишленост, машиностроенето, текстилната промишленост). 
През последните години се организират много курсове за преквалификация с 
придобиване на умения в сферата на услугите и строителството 
 



Фигура 11 – Коефициент на заетост на човешките ресурси  (%) в област Русе и окръг 
Гюргево, 2008-2011 
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Източник: националните статистически институти на Румъния и България  

През 2010 г. в Еврорегион Русе-Гюргево са регистрирани 85 185 служители, което е с  
15 000 по-малко от 2008 г., когато започва глобалната икономическа криза. Въпреки 
новите инвестиции в двете общини броят на служителите е намалял заради 
съкрашенията на персонал, предприети от местните фирми, за да се адаптират към 
новия икономически контекст. 
  

Фигура  12 – Брой на служителите в Еврорегион Русе-Гюргево, 2005-2010 
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Източник: националните статистически институти на Румъния и България  

Равнището на безработица нараства в последните години, особено в област Русе. 

Фигура 3 – Равнище на безработицата в област Русе и окръг Гюргево, 2008-2011 
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 Източник: националните статистически институти на Румъния и България  

В еврорегиона съществува  население в трудоспособна възраст, което може да бъде 
привлечено към активен икономически живот. Само в област Русе, според данни на 
Националния статистически институт на България, живеят 57 800 души (2011) в 
трудоспособна възраст (15-64 години), които не развиват икономическа дейност. 
 

Нивото на заплатите в еврорегиона бързо нараства до 2009 г., след което се задържа. 
През 2010 г. средната брутна месечна заплата е 1712 леи (407 евро) в Гюргево и 530 
лева (271 евро) в Русе. 

  

Фигура 14 – Развитие на брутната месечна заплата  (номинални стойности) в Гюргево 
(леи) и  Русе (лева), 2005-2010  
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Източник: националните статистически институти на Румъния и България  

В еврорегиона възможностите за образователни и обучителни програми са  
разнообразни. В двете общини има университети, предлагащи специалности в сферата 
на селското стопанство, техниката, хуманитаристиката и др. И двата града имат 
престижни гимназии, центрове  за професионално образование, частни или държавни 
институции. Тези центрове също така предоставят сертифицирани програми за 
обучение по искане на работодателите, съобразени напълно с техните нужди и с 
възможност за практика на бъдещото работно място. 
  

4.8. Транспорт и логистика 
Еврорегион Русе-Гюргево е средище на транспортната мрежа на Балканите, тъй като 



се намира в пресечната точка на два от най-важните общоевропейски транспортни 
коридори. Регионът има дълга традиция в развитието на дейностите по 
транспортиране, товарене и разтоварване на стоки. 
  

Речен транспорт 
В дветe  речни пристанища  - 16 пристанищни басейна, с над 33 км кейове: сектор 
Рамадан, басейн на растенията, басейн Верига, терминал Cioroiu в Гюргево, 
терминали Русе Изток, Русе Запад , Русе център, Пристис, Дунавски драгажен флот , 
W Ко, Русе Свободна зона Порт Булмаркет, Arbis нефтен терминал, Агенция за 
поддържане и проучване на река Дунав,  корабостроителницата в Русе - съществува 
цялата  необходима инфраструктура, за да се извършват товарни и транспортни услуги 
на стоки и хора, осъществявани от големи компании (SCAEP Гюргево Port, DUNAPREF 
Гюргево, Гюргево Nav CNF, "Булмаркет Русе, Пристанищен комплекс - Русе и др.). 
 

Пристанищна инфраструктура се състои от: 
- терминали за общи  стоки, петролни продукти, контейнери, ро-ро; 
- достъп до железопътен/автомобилен транспорт; 
- Паркинг за 200 камиона; 
- Кранове от различни мощности; 
- Складове с покрита площ от 32 000 m²; 
- Складове на открита площ от 210 000 квм; 
- Място за складиране на контейнери от 100 000 m² 
- Корабостроителници; 
- Митнически служби; 
- РО-РО терминал. 
  

 

Фигура 15 – Схема на Пристанище Русе - Запад  

 

Източник: http://www.port-ruse-bg.com 

В момента са налични за отдаване под наем  някои терминали в  Русе-Запад и Русе-
Изток. 
 
Фигура 16 – Схема на Пристанище Гюргево  
  

http://www.port-ruse-bg.com/


 

Източник: Управление на пристанищата на река Дунав - Гюргево  

 
През последните години двата града са също и места за акостиране на луксозни 
круизни кораби, преминаващи транзитно по река Дунав. Някои туристически агенции 
организират подобни пътувания по маршрута Гюргево-Виена. 
 
За да се улесни навигацията по река Дунав, до 2020 година двете страни ще  
осъществят проект, който да  осигури  задълбочаване на фарватера  между km 530 и 
520 и съответно между 576 и 560 км. В резултат на този проект корабите ще имат 
достъп до пристанището  през цялата година. В Русе се планира изграждане на нов 
пътнически терминал. 
 
Увеличаването на цените на горивата е фактор за увеличаването на речния трафик за 
сметка на по-скъпия шосеен трафик. Освен това интересът на туристите към круизите 
по р. Дунав се увеличава. Тези два пазарни сегмента имат много висок потенциал за 
развитие в зоната Русе-Гюргево. 
  

 
Въздушен транспорт 
 
В миналото Русе има летище (до с. Щръклево), построено през 60-те години, което 
разполага с  2500 m писта. Летището е затворено през 1999 г. и сега се отдава на 
концесия. 
 
Товарен транспорт 
И двете общини имат гари със съоръжения за товари (товарни  станции – разтоварване 
- сортиране). Товарните влакове се притежават от държавни компании от двете страни 
(БДЖ Товарни превози ООД и CFR Marfa), както  и от множество частни компании. 
 
Автомобилният товарен транспорт е основният транспорт, който се развива през  
граничния пункт Русе-Гюргево. Данни на митническите власти в  Гюргево  показват  
ежедневен трафик от  500 камиона. 



В  двете общини развиват дейност много фирми, занимаващи се с международна 
спедиция, митнически агенти,  служби за съхранение на стоки, куриерски услуги и др.  
  

Фигура 17 – Железопътните линии на Балканите 

 

Източник: INTERAIL 

Пътнически транспорт 

В  Гюргево  съществуват   две пътнически гари - Гюргево Север (за международни 
влакове) и Гюргево (за вътрешен транспорт). Железопътният транспорт се осигурява 
изключително  от държавната железопътна компания CFR, която притежава  21 
влакове, преминаващи през града всеки ден. От тях четири са международни влакове, 
които пресичат границата с България. Останалите 17 влакове свързват Гюргево и 
Букурещ чрез гара Виделе. Мостът  на железопътната линия Букурещ-Гюргево (най-
старата в страната) е повреден след наводненията през 2005 год.и е в реконструкция, 
която ще приключи през 2012. Отклонението на трафика чрез   гара Виделе  увеличава 
пътя с над  50 км, така че разстоянието  между Гюргево и Букурещ  се преминава  за 
над 2 часа, поради което интересът към този транспорт е малък. 

В Гюргево  функционират две автогари, от които на всеки 30 минути тръгват  
микробуси и автобуси до Букурещ, които преминават разстоянието  за около 1 час и 50 
минути. Тези превози се извършват от частни фирми с местен капитал. Има и 
автобусни компании, които  осигуряват връзки до големите градове в Румъния и 
България, а и с някои европейски страни, към които  най-често мигрират местните 
хора. 
В  Русе   съществуват  също  две пътнически железопътни станции - Централна Русе и 
Русе Разпределителна - през които минават международни влакове, свързващи града с 
Румъния, София, Варна и Гърция. Влаковете са собственост на българската фирма 
БДЖ. Автобусният пътнически превоз се осъществява от множество частни компании. 



Следните проекти в областта на транспорта са получили финансиране от европейските 
фондове:  
• Техническа подкрепа  за изграждане на интермодален център в Северен централен 
район за планиране на България; 
• Рехабилитация на железопътната линия Русе-Варна; 
• Проекти за рехабилитация на фарватера на  Дунав; 
• Изграждане на плавателни улеснения  в зона Кълъраш-Силистра. 
 
В периода 2014-2020 г. ще бъдат отпуснати значителни средства за подобряване на 
транспортната инфраструктура на европейските коридори VII (река Дунав) и IX (пътен 
и железопътен), което ще доведе до значително увеличение на трафика на хора и 
стоки в еврорегиона. 
 
Обществен транспорт 
Общественият транспорт в двете общини се провежда чрез посредничество на 
специализирани транспортни фирми. В град Гюргево има четири автобусни линии на  
компанията SC TRACUM SA, която  от 2008 г. насам разполага с  модерни превозни 
средства за  транспорт.  В  Русе системата за обществен транспорт работи по-
комплексно, като 30 тролейбусни и автобусни маршрути са възложени от  местната 
власт на израелската компания Еггед.  
 
Един от приоритетите на  местните власти в региона е модернизацията на  
обществения транспорт с употребата на горива от възобновяеми източници, 
разширяването на маршрутите, увеличената мобилност  към съседните селски райони.  
Също така се  предвижда създаване на интегрирана система за обществен транспорт 
между двете общини.  
 

Фигура 18 – Карта на мрежата за обществен транспорт на Русе, 2012 

 

Източник: EGGED 



Логистични услуги 
 Пазарът на логистичните услуги в еврорегиона е силно развит. Повечето компании за 
съхранение, товарене и разтоварване на стоките са съсредоточени в две свободни 
зони в Гюргево и Русе, с площ от 160 и 37 ха, с цялостни комунални услуги и достъп до 
всички видове транспорт. Компаниите имат възможността да концесионират  площи за 
срок от 49 години. В допълнение към това, в околностите на Русе е в процес на 
строителство и логистичен парк с площ от 5.4 хектара. В Гюргево вече функционира  
технологичен парк и индустриален парк Гюргево Север с площ от 13.4 хектара. 
  

4.9. Туризъм и култура 
 
Природни ресурси за туризъм 
 
Еврорегион Русе-Гюргево се характеризира с уникални природни ресурси, които биха 
могли да привлекат значителен брой туристи. В района има природни резервати и 
паркове (територии от мрежата Натура 2000), които включват гори, каньони и обширни 
влажни зони, където могат да бъдат намерени редки растителни и животински 
видове: 
               * Природен парк Русенски Лом - създаден през 1970 г., обхваща 3408 
хектара. Обхваща площ от тип каньон, с пещери и скални образувания по продължение 
на реката със същото име, с 60 вида дървета и храсти, 22 вида риби, 10 вида 
земноводни, 19 вида влечуги и 193 вида редки птици; 
 
                * Парк Липник  на площ от около 2000 хектара и различни видове дървета; 
                * Пещера Орлова чука - с дължина около 15 км; 
                * Природен парк Comana с площ от над 25000 хектара,  уникален резерват с 
румънски божур; 
                 * Природен резерват Кaмa Дину-Пасарика - площ  с острови, разположени 
по поречието на река Дунав, на 2400 дка, с редки видове водни растения, гъби и 
мъхове. 
  

Архитектурни ресурси за туризъм 
 

Заради своята изключителна архитектура – един от малкото градове на Балканите с  
нео-барокова архитектура – Русе е наричан малката Виена. В града има над 260 
паметници на културата и архитектурата, като част от тях са:  
• Паметник на свободата 
• Доходно здание - театър "Сава Огнянов" 
• Архитектурния ансамбъл около Историческия музей 
• Старото музикално училище 
• ул. "Александровска" - поредица от барок и рококо сгради; 
• Руините на римската крепост Сексагинта Приста 
• Крепостта Червен 
• Пантеон на възрожденците 
• скалният манастир Басарбово 
• католическата катедрала "Свети Павел" 
• Скалната църква в Иваново - част от наследство на ЮНЕСКО 
 
Община Гюргево привлича туристите с: 
• Часовниковата кула 
• Мавзолея на героите 



• Останките на крепост Гюргево 
• Патриаршеската катедрала "Успение Богородично" 
  

Културната инфраструктура: 
 
В двете общини работят традиционни културни институции, които привличат 
голям брой зрители всяка година, а именно: 
 
• Русенската държавна опера 
• Театър "Сава Огнянов" Русе 
• Театър Валах в Гюргево 
• Атенеум "Николае Баланеску”, Гюргево 
 
В двата града има и много музеи:  
* Исторически Музей в Русе   
* Национален музей на транспорта в Русе 
* Музей на градския бит в Русе   
* Музей "Захари Стоянов" в Русе 
* Окръжен музей "Антонеск Теохари" Гюргево 
 
Освен това двата града се гордеят и с големи библиотеки, които всяка година 
са инициатори на значими събития. 

 

Места за настаняване 
През 2011 година в двата града е имало 129 места за настаняване, което е с 90 повече 
спрямо   2008 г. Повечето от тях са в Русе (123), докато в Гюргево има само 6. Местата 
за настаняване са много разнообразни и включват хотели (1-4 звезди), мотели, къщи 
за гости, бутикови хотели. 
Броят на местата, предлагани от обектите за настаняване, през 2011 е 2474 - с 6,3% 
повече спрямо 2008 г. 
 
Фигура 19 - Брой на местата за настаняване в еврорегиона 
 

 

2200

2250
2300

2350
2400

2450
2500

2550

2600

2008 2009 2010 2011

Locuri de cazare

 

Източник: националните статистически институти на Румъния и България.  

 
През 2011 г. броят на туристите в еврорегиона е 154 013, а броят на нощувките е 
215 255, при средна продължителност на престоя е 1,4 дни. Броят на нощувките в 



периода 2008-2011 г. се увеличава с 3,1%. 
Делът на чуждестранните туристи през 201
регистрирани в Русе - 134 214, докато в Гюргево те са 81041. Трябва да се о
че двата круизни кораба в Гюргево са привлекли 7857 туристи, а средният престой  е 
7,6 дни. 
Пазарнит
Дунав, селски туризъм, спортен туризъм, водни спортове и риболов, уикенд туризъм, 
културен туризъм, бизнес туризъм. 
 

1 г. е 24%. Повечето нощувки са 
тбележи, 

е сегменти, които имат най-голям потенциал за развитие, са: круизи по река 

Фигура 20 - Брой нощувки в местата за настаняване в общините Русе и Гюргево, 2008-
2011  
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Източник: националните статистически институти на Румъния и България. 

Инфраструктура за спортна дейност 
лубове, а в Гюргево - градски спортен клуб.  В 

т над 20 

.10. Информационни и комуникационни технологии 
производство на електронни 

е  

убличният достъп до интернет се разширява бързо. По данни на  Националния 
ежду 

10 

 

 

 

В Русе функционират над 90 спортни  к
Гюргево има стадион ("Марин Анастасовичи" с 6000 места), а в Русе - един стадион с  
10 000 места ("Локомотив") и един с 20 000 места, което не дава възможност за 
спортни състезания от международно значение. Частен инвеститор започна 
изграждането на Арена Гюргево, обект с 5 звезди, с 12 000 места, на стойнос
милиона евро. 
 
4
ИТ &К секторът е в ранния си етап. И в двата града има 
чипове от различни видове. В Гюргево работи  разпределителен център за  оборудван
на компания FIT DISTRIBUTION. В Русе функционират няколко по-малки фирми за 
специализиран софтуер.  
 
П
статистически институт на България за област Русе делът на хората на възраст м
16 и 74 години, които използват  интернет, се е увеличил от 14,4% през 2004 г. до 
41,4% през 2009 г. В Румъния 35,5% от общото население използва интернет през 20
г. в сравнение със само 3,6% през 2000 г.. 
 



 

 

Фигура 21 – Брой лица, които ползват интернет (% от цялостното население на възраст  
16-74 години), област Русе, 2004-2009 г. 
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Източник: Национален статистически институт на България.  

Според данни на Евростат през 2010 г. 72% от румънските компании и 83% от 
българските имат достъп до интернет, което е под средното за ЕС - 93%. Румъния е на 
4-то място в света по скорост на интернет - 6.2 Mbps. 

Подобряването на достъпа и качеството на интернет услугите се дължи на 
инвестициите, направени от комуникационни оператори в двете страни. 
 

В бъдеще най-големи възможности предоставя по-широкото приложение на  
електронната търговия, както и използването на местна работна ръка, включително и 
на възпитаници на Русенския университет. Също така възможностите на 
интермодалния транспорт (морски, автомобилен, железопътен) и близостта до 
големите пазари (напр. Букурещ) е конкурентно предимство за привличането на ИКТ  
компаниите. 
 

5. Услуги за инвеститори 

  
В еврорегиона съществува широк набор от услуги в подкрепа на бизнеса. 

 
        Образование и професионално обучение 
В двете общини функционират 36 детски градини, 30 основни училища и 36 гимназии, 
където в момента учат около 36 000 ученици и деца. Функционират два университета в 
Русе и един в Гюргево с над 10 000 студенти, с възможности за обучение в 
бакалавърска, магистърска и докторска степен в областта на управлението и 
икономиката, земеделската техника, машиностроенето, електротехниката, 
електрониката и автоматизацията, транспорта, естествените науки, медицината и 
правото. 



 
В двата града работят реномирани институции в подкрепа на бизнеса – Русенска 
търговско-индустриална камара, Търговска камара Гюргево, Българо-румънска 
промишлена палата, посреднически бюра за осигуряване на заетост в Русе и в Гюргево 
и др. Тук трябва да споменем факта, че доставчиците на услуги могат да полват 
значително финансиране (до 98% от разходите) за обучение на уязвимите целеви групи 
(напр. безработни, жени, младежи и др.).  

Финансови услуги 
В двата града работят над 50 клонове и филиали на банки, регистрирани в Румъния и 
България, предимно с чуждестранен капитал: Уникредит Булбанк, Банка ДСК, 
Обединена българска банка, Райфайзенбанк, BCR - Erste, BRD - GSG, Българска 
Пощенска Банка, Пиреос, Алфа Банк, МКБ, ING, Емпорики и др. Някои от тези банки 
предлагат консултантски услуги за клиенти и кредити с държавни гаранции за 
инвеститорите. 
Също така мрежата от застрахователни компании  е много добре развита и предлага  
изключително разнообразие: Aliko, Евроинс, Generali, Omniasig, Allianz, Groupama, 
Astra застраховка, UNIQA, Граве и др. 
  

Бизнес услуги 
Бизнес пазарът в еврорегиона е във възход и се задвижва от значителен обем от 
безвъзмездни средства за развитие на бизнеса от европейски фондове. Въпреки това 
търсенето е все още слабо в сравнение с Букурещ и София. 
 
Между услугите, които  се предоставят от специализирани фирми и организации, са: 
специализирано консултиране и документация за създаване и лицензиране на фирми, 
счетоводни и одиторски услуги, услуги за набиране на персонал и управление на 
човешките ресурси, провеждане на пазарни проучвания; арбитраж за граждански и 
търговски спорове, включително и международни, бизнес консултации, подкрепа за 
търговците да прилагат системи за управление, външни консултации за търсене и 
предлагане, съвети за източниците на финансиране и за изготвянето на проект, 
организиране на търговски мисии, рекламни услуги, консултиране за  публични 
търгове, архитектурни и инженерни услуги и др. 
 
Сред водещите доставчици на бизнес услуги са бизнес организации, професионални 
сдружения, агенции и консултантски фирми, като например: Русенската търговско-
промишлена камара, Търговско-промишлената палата Гюргево, Българо-румънската 
промишлена палата, Окръжният офис за земеделски консултации Гюргево; Бизнес 
центърът за подпомагане на малки и средни предприятия в Русе,  Асоциацията на 
младите предприемачи в Гюргево, Трансграничният бизнес център "Данубиус", 
Теодоро ООД, Финес  Консулт, AGROCOM Проект и др. 
  

 Пощенски услуги  и комуникации 
Секторът на пощенските и куриерските услуги е добре представен, доминиран е от 
двете държавни дружества: Национална компания Румънска поща (Гюргево) и 
Български пощи. Трябва да се добавят и мултинационални и местни компании, 
предлагащи куриерски услуги като TNT, DHL, UPS, D&D и др. 
Секторът на комуникациите (кабелна телевизия, интернет, стационарна и мобилна 
телефония) е модерен и конкурентноспособен, многонационални компании са 
направили значителни инвестиции тук в развитието на инфраструктурата и 



предоставянето на услуги с високо качество (скоростта на интернет е една от най-
високите в света).  Активните оператори в района са: Orange, Vodafone, Cosmote, М-
тел, VIVACOM, Глобул, Blizoo, UPC, Networx, Булсатком и др. 

 Медицинско обслужване 
В двата града работят 10 многопрофилни болници, центрове за хронични заболявания, 
профилирани клиники, в които се лекуват повече от 500 000 души от областите Русе и 
Гюргево. В двете големи болници бяха направени значителни инвестиции за 
модернизиране на инфраструктурата и оборудване с медицинска техника и апаратура. 
Освен това на територията на двата града действат и други публични и частни 
специализирани медицински звена - поликлиники, съвременни медицински 
лаборатории, стоматологични кабинети и др., които предоставят извънболнична 
медицинска помощна населението. В сферата на медицинските услуги работят  400 
лекари и 100 стоматолози, както и над 1000 медицински среден персонал. 
В двете общини функционират и центрове за социална работа, домове за стари хора, 
които също са модернизирани и оборудвани със съвременна техника, благодарение на 
направените инвестиции през последните години, включително от европейски 
фондове. 

   

Медии 
Медийният пазар е доста динамичен през последните години. Успоредно с 40-те 
телевизионни станции, 50-те радиостанции и 25-те вестници с национално покритие в 
двата града работят и местни или регионални радио-телевизионни станции и печатни 
издания: Радио Гюргево,  Радио Русе, Виртуално радио, Fresh Радио, Утро, Бряг, 
Giurgiuveanul и др. 
  

Научноизследователски центрове 
Тази сфера е налична и добре развита в еврорегиона най-вече чрез дейността на 
Русенския университет "Ангел Кънчев", който участва в много международни проекти 
и партньорства за научни изследвания и развитие на бизнеса в области като: 
строителството, селското стопанство, медицината, информационните и 
комуникационните технологии,  икономическите науки и др. Също в Русе действа и 
Институт за изследвания в областта на селското стопанство "Образцов чифлик". В 
Свободна зона Гюргево наскоро е създадена промишлена лаборатория по метрология. 
 
Неправителствени организации 
Неправителственият сектор в еврорегиона се доразви през последните години, но все 
още не е на необходимото високо равнище като в страните с традиции в гражданското 
общество. В момента най-активните неправителствени организации са: екологичните 
(Еколинкс Русе, Нов съюз  Гюргево, Грийн  Румъния Гюргево и др.), в сферата на 
енергетиката (Общинска енергийна агенция Русе), на здравеопазването и социалното 
подпомагане (Еквилибриум Русе), на регионалното развитие (Клуб „Отворено 
общество” – Русе, Общество Идеин, Регионална асоциация Данубиус) и др. 
 

Стил на живот 
Умерено континенталният климат със средиземноморски влияния и уникални 
природни пейзажи правят Еврорегион Русе-Гюргево идеалното място за отдих на 
открито. Жителите на района са със силно чувство за принадлежност към общността и 



са спечелили признание то на много гостоприемни към посетителите. 
Районът е място, където се развиват спортът, изкуството и други развлекателни 
дейности, включително риболов, който притежава специална позиция. Двете общини в 
региона предлагат на жителите и посетителите модерен градски комфорт. 
 
Гюргево и Русе предлагат голямо разнообразие от традиционна и интернационална 
кухня, ресторанти, молове, магазини, разнообразни услуги, кина, басейни, спортни 
зали и открити спортни площадки. 

 
 
Климат 
 
Климатът в еврорегиона е континентален, с горещо лято с ниско количество на 
валежите, попадащи като дъжд, и зима - относително нежни, белязана от епизодичи 
виелица, но и топли периоди. 
 
Средната годишна температура е 11.5 C , абсолютният максимум е 43,1 C, регистриран 
е през юли, а минималната - -10,6 C (януари). Средният годишен валеж е 500 мм. 
 
 
 
6. Обществено допитване за инвестициите и бизнес среда в Еврорегиона 
 
Покрай анализа на инвестиционната среда в еврорегиона, направен въз основа на 
вторични източници (официални статистически данни и документи, предварително 
разработените проекти и др.), особено внимание бе отделено на становищата на 
различните категории местни участници в обществения живот (местни власти, 
децентрализирани институции, компании, търговски камари, бизнес центрове, 
управление на свободните зони и др.). Това бе постигнато чрез попълване на 
комплексен въпросник и организиране на две срещи (една работна група и обществена 
консултация) в региона. 
Резултатите са обобщени по-долу по двата основни типа респонденти: 
  
Бизнес среда: 
1) всички анкетирани фирми вече са инвестирали в една от двете общини и ще 
продължат да инвестират в бъдещето; 
2) основната сила на Еврорегион Русе-Гюргево в привличането на инвестиции е 
географското положение, а на второ място е посочен достъпът до река Дунав; 
3) основната слабост на района е в привличането на нови инвеститори без налична  
адекватна инфраструктура; 
4) най-атрактивните области за бизнес инвестиции са селското стопанство, 
инфраструктурата и туризма; 
5) наличността и качеството на бизнес информация за региона са задоволителни; 
6) повечето от фирмите си осигурявят необходимата информация; 

7) задоволителен е достъпът до бизнес услуги, наличието на земя и квалифицирана 
работна ръка и синдикална дейност. Респондентите смятат, че са високи разходите за  
комуналните услуги. 
8) повечето компании не стартират бизнес с партньори в другата община от 



еврорегиона, но всички са готови да направят това в бъдеще; 
 

Институционална среда, местни власти, децентрализирани институции, търговски 
камари, бизнес центрове и др.: 
1) Достъпът до Дунава и стратегическото географско положение на еврорегиона са 
основните конкурентни предимства за привличане на инвестиции в региона; 
2) Лошото качество на инфраструктурата в еврорегиона е най-голямата пречка за 
развитието на бизнеса и инвестициите, следвана от недостатъчните структури в  
подкрепа на бизнеса; 
3) Най-атрактивни за инвестиции  са областите туризъм, енергетика, транспор и 
инфраструктура; 
 
4) Сред услугите на разположение на  инвеститорите са посочени бизнес 
консултациите, информация и помощ в достъпа до безвъзмездно финансиране, 
обществените услуги, организирането на курсове, лобирането, предоставянето на 
данъчни стимули, предоставянето на земя и др. Посочени като недостатъчни са 
научните изследвания за развитие на иновациите и сертифициране/стандартизация на 
продуктите; 
5) По-голямата част от организациите имат осъществени трансгранични 
сътрудничества за развитие на бизнеса, транспортна инфраструктура и околна среда, 
иновации и др.; 
6) Всички анкетирани организации възнамеряват в бъдеще да работят по 
трансгранични проекти; 
 
7) Организациите имат разработени рекламни материали, участвали са на панаири и 
изложения, организирали са бизнес мисии и посещения на обекти. Въпреки това   
промоционални дейности от типа  база данни, уеб портали за инвеститорите или 
офиси са спорадични; 
 

8) Като най-успешни мерки за привличане и стимулиране на инвестициите в региона 
се посочва предоставянето на данъчни облекчения, субсидии и улесняване на 
достъпа; 
9) Конкретните  мерки предложени от респонденти за привличане, поддържане и 
развитие на инвестициите в региона са предоставяне на стимули за инвеститори, 
създаване на портал, създаването на информационен център за инвеститори и 
специализирана инфраструктура за подпомагане на бизнеса. Други разглеждани мерки 
са: онлайн регистрация на фирми, разработване на документация и градското 
планиране, за да се улесни привличането на инвестиции в съответствие с 
екологичните изисквания, партньорства в областта на ученето през целия живот. 
 
В двете информационни събищия участваха над 50 представители на бизнеса, местни 
институчии и НПО от двете общини, които допринесоха за анализа на инвестиционната 
среда и идентифицираха основните пречки при привличане на нови инвестиции, 
определиха областите, които са най-привлекателни за развитие на бизнеса, 
идентифицираха общи проекти и конкретни мерки за стимулиране на инвестициите. 
  

Ключови области на икономиката на  Еврорегион Русе-Гюргево за привличане на 
инвестиции според мнението на местните участници в информационните срещи: 
1. Земеделие, риболов  
2. Туризъм 
3. Транспорт и логистика 



4. Промишленост (корабостроене, хранително-вкусова, текстил и др.) 
5. Енергетика 
6. Търговия 
7. Строителство 
8. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
 
 
7. Улесняване на  взаимното опознаване между гражданите на граничния регион 
 
Взаимното разбиране, търсене и намиране на решения от общ интерес са съществена 
предпоставка хората, институциите и икономическите агенти в Еврорегиона Гюргево-
Русе да работят като съвместно, с постигане на максимална полза за всички страни. 
Всяко действие има за цел да подобри живота на хората от двете страни на река Дунав 
- хора с различни интереси, стремежи и желания, които могат да бъдат постигнати 
чрез съвместни проекти.  
През бюджетния период 2007-2013 г. редица проекти вече са осъществени с   
финансовата подкрепа от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 
Румъния- България, посочени по-долу: 

 

Бенефициен
ти 

Приоритетн
о 

направлени
е 

Заглавие на 
проекта   

Прогноз
на 

стойност  

Цел на 
проекта 

Други 
партньори 

Окръжен 
съвет 
Гюргево 

Областен 
управител  
Русе  

Социално- 
икономичес
ко  развитие 

Връзките 
Русe-
Гюргево – 
минало, 
настояще и 
бъдеще  

200 000 
eврo 

Cобствен 
принос 4 
000 eврo 

Целта е 
осъществяван
е   на 
изследвания, 
изтъкване на 
преимущества
та на 
граничния 
регион  

 

Окръжен 
съвет 
Гюргево 

Областен 
управител  
Русе 

Социално- 
икономичес
ко  развитие 

Партньорств
а за 
културното 
развитие 

350 000 
eврo 

Coбствен 
принос: 
10 000 
eврo 

Целта е да се 
създадат 
партньорства 
между 
местните 
културни 
институти  

Кметство 
Гюргево и 
Окръжен 
съвет 
Гюргево 

Окръжен 
Съвет 
Гюргево 

Социално- 
икономичес
ко  развитие 

Традиция и 
православна 
европейска 
интеграция 
на Балканите 

 Развитие на 
занаятите, 
културни 
събития, 
изложби, 
общо 
честване на 
общите  

Министерства
та на 
културата на  
Румъния, 
България и 
Гърция 

Местните 



православни 
празници; 
стимулиране 
на културния 
туризъм 

власти 

Окръжен 
Съвет 
Гюргево 

Социално- 
икономичес
ко  развитие 

Tрансгранич
ен 
университет  

 Езикови 
курсове, 
участие в 
университетск
и курсове и 
програми за 
обучение; 
хармонизиран
е на програми 
между 
университети 

 

Университети 
от двете 
страни 

 

Местни 
власти 

 

Агенциите по 
заетостта 

Окръжен 
съвет 
Гюргево 

Областен 
управител 
Русе 

Социално- 
икономичес
ко  развитие 

Пробен стаж 
и обмен на  
експерти 

100 000 
eврo 

 

1400 
eврo от 
частни 
източниц
и 

Постигане на 
гъвкава 
комбинация 
от знания, 
умения и опит 
на според 
критериите на 
ЕС 

Предоставяне 
на 
привлекателн
и 
възможности 
за постоянна 
работа 

Кметство 
Гюргево и 
Окръжен 
съвет 
Гюргево  

                                       

 

 

 

8. SWOT анализ 
 

КОНКУРЕТНИТЕ ПРЕДИМСТВА В ПРЕЧКИ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА 



ПРИВЛИЧАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТИЦИИ  

Силни страни Слаби страни 

1. Стратегическо географско положение 
на Балканите,  пресечна точка на два пан-
европейски коридори; 

1. Отрицателен естествен прираст и 
миграция – намаляващо население; 

2. Разстоянието до град Букурещ c пазар 
от 3 милиона потребители e само на  65 
kм; 

2.Трудовата играция  и тензивна м е н  
особено към големите градове на 
Румъния и България, но и към други 
страни в Западна Европа; 

3. Мостът Гюргево-Русе е единственият 
железопътен и шосеен мост над Дунава, 
който свързва Румъния и България; 

3. Производителността на труда в 
селското стопанство е много ниска; 

4. Над 75% от транзита на стоки (на 
стойност около 10 милиарда евро 
годишно) и пътници на Румъния, 
Балканите и Мала Азия минава през 
еврорегиона; 

4. Земеделските стопанства са малки 
(средно по-малко от 10 хектара); 

5. Русе е основното речно пристанище на 
България; 

5. Напоителни истеми с са остарели,  
напояване се практикува на много 
ограничени площи; 

6. В Русе е единственната международна 
гара, разположена край Дунава, в 
разстоянието между Белград и Черно 
Море; 

6. Броя на сертифицираните 
производители от земеделието био е 
много малък; 

7. В Еврорегион Русе-Гюргево всяка 
година се организират мащабни културни 
събития; 

7.Животновъдният сектор е по-слабо 
развит в сравнение с потенциала на 
региона; 

8. В района има много плодородна 
земеделска земя от над 450 000 хектара 
(72% от общата площ); 

8. Фермите са малки и малко на брой; 

9. Съществува дълга традиция в 
отглеждането а рнени к лтури, н зъ у  
маслодайни култури, тютюн и зеленчуци; 

9. Увеличават се необработваемите 
земеделски площи; 

10. Около 30% от земеделските земи са 
подходящи за биологично земеделие, не 
се прилагат химически торове; 

10. Механизацията на селското стопанство 
е ниска, паркът на селскостопанските 
машини е недостатъчен и остарял ; 

11. Голям фонд от  пасища (около 18000 
хектара); 

11. Изоставени строежи на търговски 
обекти в следствие на глобалната 



икономическа криза; 

12. Водният фонд е значителен - река 
Дунав, езера, канали; 

12. Пазарът на недвижими имоти (особено 
жилищни) е в  спад; 

13. Площта за напояване е над 150 000 
хектара; 

13. Високият процент остарели жилища, 
които не отговарят на съвременните 
стандарти;   

14. Два изследователски центъра в 
областта на селското стопанство в 
Гюргево-Бъняса и Русе; 

14. Отоплителната система от двата града 
е морално остаряла, неефикасна и 
замърсяваща; 

15. Две големи пристанища; 15. Много малко енергия се добива от 
възобновяеми източници; 

16. Двете свободни зони в Гюргево и Русе 
са с площ 200 хектара, добра 
инфраструктура за складиране и 
производство; 

16. Интензивният автомобилен поток е 
основен източник за замърсяването на  
региона; 

17. Наличието на терминал RO-RO; 17. Намален брой работни места; 

18. Технологичните, индустриалните и 
логистични паркове на Гюргево и Русе 
имат обща площ от около 20 хектара, 
свободни пространства за нови 
инвеститори;  

18. Делът на човешките ресурси с висше 
образование намалява; 

19. В двете пристанища съществуват 
модерни терминали за петролни 
продукти, зърно, контейнери и 
строителни материали; 

19. Квалификацията на работната ръка не 
отговаря на нуждите на съвременната 
икономика; 

20. Местен пазар с над  200 000 
потребители; 

20. Значителна безработица – особено 
хора със средно образование или  
неквалифицирани; 

21. Наличие на модерни търговски 
обекти; 

21. Покупателната възможност на 
домакинствата е намалена; 

22. Броят на чуждестранните инвеститори 
и инвестиционните проекти се увеличава;  

22. Местата за настаняване в Гюргево са 
малко; 

23. В Гюргево скоро ще заработи система 
за отопление на основа на ко-генериране; 

23. Нисък процент на чуждестранни 
туристи, отсядащи в региона; 

24. Потенциал за добиване на енергия от 
възобновяеми източници (слънчева 
енергия, биомаса, водна енергия);  

24. Средният престой на туристите е 
много кратък, преобладават транзитно 
преминаващите; 



25. Традиции и местна специализация в 
текстилната и шивашката промишленост, 
корабостроене, производство на бои и 
лакове; 

25. Неправителственият сектор е в 
начална фаза; 

26. Осъществяване на важни инвестиции в 
нови мощности за металургията и 
производство на авточасти; 

26. Пазарът на бизнес услугите е  
неразвит и доминиран от компании извън 
региона; 

27. Съществува възможността за 
експлоатиране на строителни материали 
от Дунава; 

27. Научноизследователската и 
развойната дейност в региона е 
недостатъчна и слабо развита, а  
трансферът на технологии между бизнеса 
и академичните среди не съществува; 

28. Околната среда е с качество, прието  
на европейско ниво; 

28. Наличие на изоставени и занемарени 
големи площи тип brownfield  в двете 
общини, които изискват големи 
инвестиции за преустройство;   

29. Университетите в Гюргево и Русе 
предлагат обучение в бакалавърска, 
магистърска и докторска степен в 
различни сфери; 

 

30. Подготвени специалисти в 
селскостопанската област, текстилната 
индустрия, химическата индустрия, 
машиностроенето; 

 

31.  Значителен брой доставчици на 
услуги за професионална подготовка; 

 

32. Наличие на незаета работна сила;  

33. Разходите за труд са много 
конкурентни в национален и европейски 
контекст;   

 

34. Среден дневен трафик от над 500 
тежкотоварни автомобили през границата 
Русе-Гюргево;  

 

35. Бързи връзки към Букурещ, София, 
Варна и т.н.; 

 

36. Инвестиции в обществения транспорт;  

37. Природнита ресурси за туризма са 
многобройни и разнообразни (природни 
паркове, защитени зони, агротуризъм и 

 



др.)  

38. Многобройни обекти на културното 
наследство; 

 

39.  Многобройни културни институции 
(музеи, къщи театри, опера, обществени 
библиотеки и т.н.) ; 

 

40. Разнообразни места за настаняване 
(хотели, мотели, пансиони), особено в 
Русе;  

 

41. Нараства туристопотокът към региона;  

42. Достъп до мрежите за 
телекомуникация; 

 

43. Разнообразие от финасово-банкови 
услуги; 

 

44. Цени за наемане на недвижими имоти 
(земя, сгради) са много конкурентни в 
национален и европейски контекст;   

 

45. Много бизнес организации и 
професионални сдружения предоставят 
бизнес услуги в региона;   

 

46. В Гюргево функционира един от 
първите румънски центрове за 
трансграничен  бизнес (Център Данубиус), 
а в Русе Българо-румънската промишлена 
палата; 

 

47. Здравните заведения  са модерно 
оборудвани;  

 

48. Местните власти инвестират в 
изграждането и модернизацията на 
центровете за социални услуги за 
уязвимите групи от населението;  

 

49. Медийният пазар (вестници, 
телевизия, радио) е разнообразен; 

 

50. Многобройни алтернативи за 
забавление през свободното време, 
особено на открито; 

 



51. Местните власти активно участват в 
привличането на инвеститори чрез редица 
 стимули,  предоставяне на земя, услуги 
за бизнес развитие  и др.;  

 

Възможности Рискове 

1.  Наличие на европейско финансиране 
за големи инфраструктурни проекти и за 
меки мерки в селското стопанство, 
транспорта, развитието на човешките 
ресурси, подкрепа за бизнеса, туризъм, 
защита на културното и природното 
наследство, опазване на околната среда, 
трансгранично сътрудничество, 
възобновяемата енергия, комуникациите,  
административния капацитет и др.; 

1. Построяването на моста Видин-Калафат 
може да намали трафика на стоки и 
пътници в региона; 

2. Увеличаване на търговския обмен  
между Румъния, България, Турция, 
Гърция; 

2. Продължаващата икономическа криза 
кара хората да се въздържат от бизнес 
инвестиции;  

3. тдаване а нцесияО н ко   на  
пристанищната и летищната 
инфраструктура  в Русе;  

3. Намаляване на пазара за текстилната 
индустрия; 

4. Увеличени държавни бюджети за 
инфраструктурни проекти; 

4. Конкуренция на азиатските 
производители;  

5. Газопровод по дъното на река Дунав; 5. Увеличаването на разходите за труд в 
двете страни ще пренасочи инвеститорите 
към други дестинации; 

6.   Ангажиментите на Румъния и  
България да се увеличи делът на 
електрическа енергия, произведена от 
възобновяеми източници;  

6. Миграцията на квалифицираната 
работна сила от еврорегиона ще доведе 
до дефицит на работната сила в някои 
области; 

7. Общи проекти на Румъния и България 
за строителство на нови хидроцентрали на 
Дунава; 

7.  Дълбоката рецесия на Гърция и рискът 
тази държава да излезе от евро зоната ще 
намали трафика на стоки и пътници в 
целия регион 

8. Наличие на зелени сертификати за 
производство и използване на енергия от 
възобновяеми източници;  

8. Икономическата  нестабилност на двете 
страни може да повлияе 
негативноместния инвестиционен климат; 

9. Нарастващ интерес към речния и 
морския транспорт за сметка на 

 



автомобилния транспорт;  

10. Производители на автомобили, 
привлечени към региона, ще дадат 
възможност и за привличане на 
доставчици на части и компоненти;  

 

11. Прилагане на програми за саниране на 
жилищните сгради; 

 

12. Увеличаване на интереса на туристите 
към круизи по река Дунав; 

 

13. Възстановяването на моста при 
Градищя ще намали ж.п. трасето до  
Букурещ с над  50 км; 

 

14. Интеграцията на Турция в ЕС ще  
увеличи стратегическото значение  
региона; 

 

15. Увеличаване на търговския пазар 
online; 

 

16. Държавни стимули за инвеститорите 
(ниски данъци, субсидии, държавни 
гаранции за заемите и др.)  

 

 

9.  Стратегия за популяризиране на Еврорегион Русе-Гюргево  

9.1. Визия 

Еврорегион Русе-Гюргево да стане до 2020 г. най-атрактивната дестинация за 
инвестиции на българо-румънската граница, икономически конкурентоспособна зона, 
свързана  с мрежата от урбанистични центрове на Дунава.   

Логистичен и транспортен център:  

 Еврорегионът ще бъде фокусна точка на европейската мрежа на автомобилния, 
железопътния и плавателния път, пресечна точка на основните потоци на стоки 
и хора към Мала Азия;  

Туристически център: 

 Зона Русе-Гюргево ще се превърне в основна дестинация за туристи от Букурещ 
и Североизточна България за отдих и упражняване на спорт, риболов, туризъм;  

Хранително-вкусов център: 



 Еврорегион Русе-Гюргево ще бъде през 2020 г. основно място за 
предлагане на селскостопански продукти, риба, прясна и органична 
храна за потребителите в Букурещ, както и основен разпределителен 
център на зърно на Балканите; 

Енергиен център: 

 Еврорегиона ще привлече интереса на инвеститори, заинтересовани  от 
производство на енергия от възобновяеми ресурси (слънчева енергия и 
биомаса) на ниски цени, в близост до пазарите с висок потенциал за 
увеличаване (Румъния, България, Турция); 

Промишлен център: 

 През 2020 г. Еврорегион Русе-Гюргево ще бъде най-привлекателното 
място за функциониране на промишлени предприятия от гледна точка на 
стратегическото местоположение, достъпност, местни ресурси, близост 
до развиващите се пазари, модерна бизнес инфраструктура и ниски 
оперативни разходи. 

9.2. Съгласуваност с други стратегии 

Стратегия за насърчаване на инвестиционните потоци към еврорегиона е в 
съответствие с други стратегии и политики в ЕС, България и Румъния, най-важната от 
които е "Европа 2020", основана на три предимства: 
– растеж, основан на знанията и иновациите; 
– по-ефикасно и природосъобразно оползотворяване на ресурсите; 
– икономика с висок процент на заетост 
  
Настоящата стратегия е също така в съответствие с приоритетите на Дунавската 
стратегия, а именно: 

1. Осигуряване на свързаност в региона на река Дунав чрез подобряване на 
мобилността, мултимодалния транспорт, използването на възобновяема 
енергия и насърчаване на туристическите и културни дейности 

2.  Опазване на околната среда в Дунавския регион чрез подобряване на 
качеството на водите, управление на риска за околната среда, поддържане на 
биологичното разнообразие, природни богатства, почвите 

      3. Осигуряване на просперитет в региона на река Дунав чрез насърчаване 
икономика, основана на науката, образованието и информационното общество, 
подпомагане на конкурентоспособността на фирмите, развитието на клъстери и 
инвестиции в човешки ресурси  

4. Развитие на административния капацитет, сътрудничество и подобряване на 
сигурността  

 
В Румъния съществува стратегическата рамка, определена от Правителствената 
стратегия за подобряване и развитие на бизнеса 2010-2014, която включва 
конкретната цел "Да се създаде бизнес среда за насърчаване на 
конкурентоспособността на фирмите и развитие на предприемачески умения и 
висока квалификация, способни да се конкурират на единния европейски пазар и 
извън ЕС". 
  
В България Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 
г. отбелязва като специфична цел  „увеличаване на икономическата 



конкурентоспособност, за да се гарантира устойчив растеж чрез  мерки за 
подобряване на базисната инфраструктура, по-високо  качество на труда, 
подкрепа на предприемачеството и създаването на благоприятна бизнес среда ". 
 
Други документи, които са взети под внимание при разработването на настоящата  
стратегията, са:  Стратегия  за развитие на област Русе 2005-2015 г., Национална 
стратегия за регионално развитие на България 2012-2022, План за развитие на 
Северен централен район за планиране 2007-2013 г., Общ градоустройствен план 
на град  Гюргево, Интегриран план за градско развитие на Гюргево. 
  
9.3. Обща цел на стратегията. Специфични цели 

Общата цел на стратегията е привличане на нови инвестиции и развитие на бизнес 
връзките в Еврорегион Русе-Гюргево чрез подобряване на наличните възможности и 
развитие на услуги от високо качество в подкрепа на инвеститорите.   

Oбщата цел на стратегията ще бъде постигната чрез следните специфични цели: 

1.  Привличане на нови инвестиции в Еврорегион Русе-Гюргево 

2. Предоставяне на услуги в подкрепа на съществуващите и потенциалните 
инвеститори  

3. Изграждане на благоприятен образ на Еврорегион Русе-Гюргево като стратегическо 
място за инвестиции  

9.4.Мерки за насърчаване и стимулиране на инвестициите 

Специфичните цели на стратегията ще бъдат достигнати чрез следните мерки: 

Специфична цел 1. Привличане на нови инвестиции в Еврорегион Русе-Гюргево 

M.1.1. Насърчаване на големи проекти на местните участници  

M.1.2. Сключване на стратегически партньорства  

M.1.3. Осигуряване на ефикасна и адекватна на инвестиционните проекти  
инфраструктура  

M.1.4.   Предоставяне на стимули за инвестиции  

Специфична цел 2. Предоставяне на услуги в подкрепа на съществуващите и 
потенциалните инвеститори  

M.2.1. Информиране на  инвеститорите за начина на  прилагане и развитие на 
инвестиционните проекти 

M.2.2. Осигуряване на достъпа на съществуващите и потенциалните инвеститори до 
услуги  

M.2.3.  Опростяване и хармонизиране на правилата и процедурите на местно ниво  

M.2.4.  Осигуряване на квалифицирана работна сила в съответствие с реалните 
изисквания на бизнес средата  



M.2.5.   Увеличаване на административния капацитет на местните власти за 
привличане и насърчаване на инвестициите  

Специфична цел 3. Изграждане на благоприятен образ на Еврорегион Русе-
Гюргево като стратегическо място за инвестиции  

M.3.1. Cъбиране, обработка и разпространение на съществена за потенциалните 
инвеститори информация  

M.3.2. Оповестяване на еврорегиона като атрактивно  място за инвестиции 

M.3.3. Партньорства между институциите 

M.3.4. Обмен на добри  практики за насърчаване на инвестициите с други държави   

M.1.4. Създаване на консолидирана база данни  за потенциални инвеститори с 
възможност за намиране на партньори 

8.5. Общи проекти - възможности за инвестиции 

В рамките на проекта „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения – 
мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”, 
осъществен от Община Русе и Община Гюргево с подкрепата на ЕФРР чрез Програмата 
за трансгранично сътрудничество Румъния-България е създаден уникален 
стратегически документ за развитието на региона – трансграничен мастерплан, който 
идентифицирани 10 значими общи проекти, обсъдени и приети от общностите в двата 
града:  

 

Проект 1 Мега сайтове 

•  Изискване: Привличане и установяване на най-малко 1 основно 
производство; Автомобилостроенето изглежда е най-обещаващо 

• Размер: Необходим за целта терен от 300-400 ха.; Очаквана инвестиция от 
около 300-500 мил. евро 

• Местоположение: Източно от Русе и северно или западно от Гюргево могат 
да се идентифицират подходящи парцели 

• Изпълнение: Частни инвестиции с обществена/ЕС подкрепа 

• Човешки ресурси: Заетост на 4,000-5,000 работници; допълнително 
приблизително еднакъв брой персонал, необходим за доставчиците;  
отваряне на до 2,000 работни места за доставчици на услуги 

Проект 2. Трансгранични бизнес инкубатори 

• Изискване: Подпомагане на стартиращи МСП чрез лансиране и 
първоначално развитие на бизнеса им, ориентиран към пазари, извън 
границите на държавата 

• Размер: необходима площ за Русе от 5,000/8,000 m² и от 2,000/3,500 m² 
за Гюргево; цялостна инвестиция от около 11.8 мил. ЕВРО за Русе и 5.14 
мил. ЕВРО за Гюргево 

• Местоположение: Западна Пристанищна Зона Русе, вход в Свободна Зона 
Гюргево 



• Изпълнение: Публични инвестиции; държавна/ЕС подкрепа 

•  Човешки ресурси: 10-12 служители за Русе и 4-5 за Гюргево; създаване 
на общо 300 нови работни места за 5години 

 

Проект 3 Нов мост над Дунав 

• Изискване: Само за пътно съоръжение над Дунава за целите на бъдещата 
Магистрала и Високоскоростна Железница; да се изградят допълнително 
обходи за двата града за двата вида транспорт 

• Размер: Мост от около 3.5 км (от които 900 над вода); очаквана 
инвестиция от около 300 Мил. ЕВРО 

• Местоположение: Източно от Русе/Гюргево; да се проучат алтернативите 

• Изпълнение: Финансирането от такси мост изглежда възможно; да се 
вземе под внимание и участие на частен партньор(и) 

• Човешки ресурси: Изискват се най-малко 1,000 работника от строителни 
фирми; 200 постоянни за бъдещата експлоатация 

 

Проект 4 Високоскоростна железница 

 

• Изискване: Бързата и сигурна железопътна връзка от/до Букурещ, на по-
късен етап от/до Истанбул е необходима за подобряване вътрешния и 
външния пазар 

• Размер: максимална скорост 220-250 kм/час, средна 150 км/час; 700 км 
от Букурещ (Плоещ) до Истанбул; по-малко от 1 час път от Русе/Гюргево 
до Букурещ 

• Местоположение: Източно от Русе/Гюргево, на по-късен етап Южно от 
Русе 

• Изпълнение: Финансиране (общ размер 3 млд ЕВРО; 20-30% от които за 
Букурещ – Русе/Гюргево); необходимо е управление на финансирането  

• Човешки ресурси: 1,000 работни места в строителство/експлоатация 

 

Проект 5 Градска железница/трамвай 

 

•  Изискване: Ефективна система за масов градски обществен транспорт за 
Русе и Гюргево; точна координация с другите видове транспорт 

• Размер: Градски пръстени от по 12 км; с разклонения през Дунава и 
допълнителни градски пръстени (всичко общо 30-40 км); инвестиция 
(релси и влакове) от общо 200 Млн. ЕВРО 

• Местоположение: на терена на Русе и Гюргево 

• Изпълнение: обществени платформени компании; периодът на 
реализация може да бъде само 3 години 

• Човешки ресурси: общо 300-400 служители ще бъдат необходими за Русе 
и Гюргево (включително поддръжка) 

 



Проект 6 Квартали със зелена енергия 

• Изискване: Трябва да бъдат демонстрирани предимствата на енергийно 
ефективните сгради и възможностите за генериране на енергия от 
възобновяеми източници;пилотни проекти в Русе и Гюргево 

• Размер: Терени от 15 ха в Русе и Гюргево означават 150 апартамента 
всеки; инвестиция оценена на около 120,000 ЕВРО на единица (средна 
площ 75m²) 

• Местоположение: Местоположенията за пилотните проекти вече са 
идентифицирани 

• Изпълнение: В рамките на обширна общинска програма за застрояване на 
територията; финансирани повече или по-малко от частни източници 

• Човешки ресурси: около 100 работни места в строителните фирми 

 

Проект 7 Управление на енергията 

 

• Изискване: Управлението на енергията позволява на общините да пестят 
енергия в различни области (улично осветление, обществен транспорт и 
т.н.); съответните инвестиции не са разполагаеми по бюджет 

• Размер: Очакват се икономии от 30% и повече; първа фаза изисква 
инвестиции от около 80 млн евро за Русе и 30 млн евро за Гюргево; 
допълнителна възможност получаване на енергия от отпадъци 

• Местоположение: Централа за получаване на енергия от отпадъци може 
да бъде в ТЕЦ Русе 

• Изпълнение: Чрез модел на ПЧП; доходи от спестявания покриват 
възвръщаемост на инвестициите 

• Човешки ресурси: Около 150 квалифицирани работници (строителство) 

Проект 8 Нови посетителски центрове 

 

• Изискване: Русе и Гюргево имат голямо желание да посрещат перфектно 
гостите си; нови посетителски центрове с изключителен архитектурен 
дизайн трябва да послужат за обслужване и атрактивен вход към града 

• Размер: Изискват се подходящи терени с размер 500 m² за всеки център; 
строителството и обзавеждането ще възлязат на до 1 Мил. ЕВРО, 
експлоатационни разходи 200,000 ЕВРО/годишно на сграда 

• Местоположение: на входа на двата града 

• Изпълнение: Директна общинска инвестиция, управлявана от компания 
външен изпълнител 

• Човешки ресурси: 3-5 постоянни служители за всеки център 

 

Проект 9 Зелени зони 

• Изискване: Най-вече крайбрежните зони на Русе и Гюргево трябва да 
бъдат превърнати в привлекателни зони за отдих, допълнени от градски 
паркове и чисти природни зони в предградията 



• Размер: Крайбрежните зони на Русе и Гюргево са над 5 км всяка; в един 
първи етап всяка община трябва да отдели около 75,000-80,000 ЕВРО за 
международен конкурс за дизайн 

• Местоположение: зоните край Дунав 

• Изпълнение: Общинска инвестиция и/или спонсорство 

• Човешки ресурси: Само за поддръжка и почистване на крайбрежните 
зони ще са нужни за всеки град по 50 постоянни работници 

 

Проект 10 Реконструкция на градските центрове 

• Изискване: годишно 2,000/800 нови апартамента трябва да бъдат 
построени в Русе/Гюргево за следващите 30 години; да се спазват най-
новите стандарти за енергийна ефективност 

• Размер: Трябва да се осигури годишна инвестиция от около 100 Мил. 
ЕВРО за Русе и 40 Мил. ЕВРО за Гюргево; доходът от частни да се 
допълни от потребители да се допълни от социални помощи 

• Местоположение: Навсякъде в градските центрове 

• Изпълнение: Частна инвестиция с обществена подкрепа 

• Човешки ресурси: Постоянна работна сила от най-малко 2,000 лица от 
строителни компании 

 

10. План за действие за прилагане на стратегията 
 

Планът за действие е разработен с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни етапи и 
с  идентифициране на отговорници. 

 

 

 



 

Дейности Отговорници Кратък срок 
(2012-2013) 

Среден 
срок(2014-2017) 

Дълъг срок 
(2018-2020) 

A.1. Създаване на уеб портал на Еврорегион Русе-
Гюргево, ориентиран към инвеститори, туристи и 
посетители, на най-малко 5 езика, който да включва   
инвестиционен профил на региона, трансграничния 
мастерплан, база данни с бизнес възможности, 
потенциални партньори, фирми, услуги и 
инфраструктура, полезни контакти, линкове и др.  

Община Русе 
Община Гюргево 
 

   

A.2. Cъздаване на единствен офис за инвеститорите, 
"one-stop shop", който предоставя информация, съвети и 
техническа помощ на съществуващи и потенциални 
инвеститори и да се намира в постоянен контакт с 
всички съответни участници на регионално ниво 
(обществени институции, търговски камари, бизнес 
центрове, бизнес организации, агенции за недвижими 
имоти, агенции за наемане на персонал и др.) 

 

Община Русе 
Община Гюргево 
 

   

A.3. Постоянната информация за възможностите за 
инвестиции, определени от местните и централни 
държавни органи, както и представители на частния 
сектор  

Офис за инвеститори,  
търговски камари, Русенски 
университет 
Областен управител на Русе, 
Окръжен съвет Гюргево 

   

A.4. Създаване и актуализиране на база данни с 
подробна информация за земи и активи на 
разположение, подлежащи на продажба, лизинг или под 
наем  

Офис за инвеститори,  
търговски камари, Русенски 
университет 
Областен управител на Русе, 
Окръжен съвет Гюргево 

   



  
A.5. Актуализиране на база данни с контактите на 
представители  на инвеститорите, чрез която да се 
изпращат покани за конференции, семинари, работни 
срещи и др.  

Офис за инвеститори,  
търговски камари, Русенски 
университет 
Областен управител на Русе, 
Окръжен съвет Гюргево 

   

A.6. Текущ мониторинг а бликациите н пу за  
приоритетните икономически сектори  

Офис за инвеститори    

A.7. Укрепване на сътрудничеството между  офиса за 
инвеститорите и чужди посолства/инвестиционни 
организации с цел да се организират съвместни 
мероприятия (семинари, работни срещи и др.) 

Офис за инвеститори 
Посолства/консултства 
Фондове за инвестиции 
Агенции за насърчаване на 
инвестициите  
 

   

A.8. Укрепване на сътрудничеството между  офиса за 
инвеститорите с международни инвестиционни банки.  

Офис за инвеститори  
Инвестиционни банки 
 

   

A.9. Укрепване на сътрудничеството между  офиса за 
инвеститорите и съществуващите подобни институции в 
международен план  

 

Офис за инвеститори  
Aгенции за насърчаване на 
инвестициите  

   

A.10. Определяне на информация от интерес за 
инвеститорите според сектора, в който работят; 
събиране, структуриране и анализ на данните, 
подобряване и актуализиране на информационните 
материали  

Офис за инвеститори,  
търговски камари, Русенски 
университет 
Областен управител на Русе, 
Окръжен съвет Гюргево 

   
 
 
 
 

A.11. Мониторинг на информацията, предоставена от 
страна на инвеститорите и проучване на пазара в 
конкурентни страни с цел да се подчертаят 
конкурентните предимства на Еврорегиона Русе-Гюргево 

Офис за инвеститори  
 

   



A.12. Създаване на база данни на професионалните 
сдружения в региона.  

Офис за инвеститори     

A.13. Информиране на инвеститорите за стъпките за 
успешно изпълнение на проекти.  

Офис за инвеститори     

A.14 Постоянен про-активен  диалог с инвеститори, 
подчертаване на привлекателния климат за инвестиции, 
препоръки в сайтове; цялостна информираност на 
инвеститорите относно действащото законодателство. 

Офис за инвеститори     

A.15. Специализирана техническа помощ за 
инвеститорите при избора на места за изпълнение на 
инвестицията чрез предоставяне на информация за 
наличните зони земи, индустриални и технологични 
паркове, свободни зони и др.; организиране на срещи с 
представители на централните власти и подпомагане на 
преговорите за стимули, предлагани на централно ниво 
(например държавна помощ). 

Офис за инвеститори     

A.16. Контакт с инвеститорите през целия период на 
проекта, от прединвестиционния етап  до постигане на  
пълна оперативна способност. 

Офис за инвеститори     

A.17. Осъществяване на проучване  за всеки 
инвестиционен проект, за да се идентифицират 
потенциалните пречки пред инвестициите и да се 
предотвратят  

Офис за инвеститори     

A.18. Информиране на властите за идентифицирането на 
потенциални рискове за инвеститорите  

Офис за инвеститори     

A.19. Осъществяване на контакти на чуждестранните  
инвеститори с централните  и местните власти по 
конкретни въпроси в хода на инвестиционните проекти.  

Офис за инвеститори     

A.20. Поддържане на постоянен диалог с инвеститорите 
и предоставяне на допълнителна информация по 
конкретен проект  

Офис за инвеститори     



A.21. Набиране на  статистически данни с акцент върху 
преките чуждестранни инвестиции 

Офис за инвеститори  
Националните банки на 
Румъния и България  
Националните статистически 
институти на Румъния и 
България  
 

   

A.22. Периодично предаване на пълен набор от 
информация, която включва развитието на основните 
макроикономически показатели и конкретна 
информация, свързана с инвеститорите - трудови 
разходи/заплати, цената на земята, сгради и комунални 
услуги, данъци и др.  

Офис за инвеститори    

A.23. Създаване на марка на Еврорегиона Русе-Гюргево  
(лого, послание)  

Община Русе 
Община Гюргево 
Консултански фирми 

   

A.24. Широка медийна кампания и  PR на национално и 
международно ниво: 
• Актуализиране и попълване на постоянен списък на 
представители на медиите, специализирани в 
икономически и чуждестранните инвестиции, 
получатели на съобщения за пресата/бюлетини; 
• Разработване на рекламни материали (брошури, 
листовки, каталози, видео и др.) 
• Разпространение на информация за регистрираните 
изпълнения на еврорегиона и привлечане на нови 
инвестиционни проекти; 
• Повишаване на информираността на журналистите за 
важни събития в областта на инвестициите. 

Община Русе 
Община Гюргево 
Консултански фирми 

   

A.25. Използване на икономическите офиси на  
чуждестранните посолства и консулства в 
Румъния/България, за да привлекат нови инвестиции: 
• Предоставяне на актуализирани рекламни материали; 
• Осигуряване на редовна информация за последните 
регистрирани постижения  в подобряването на 

Офис за инвеститори  
Посолства/консулства от 
Румъния и България 

   



инвестиционния климат 
 
A.26. Участия в  семинари, конференции и workshop:: 
• Фокус върху целеви страни, ключови сектори и целеви 
компании 
• Презентации за бизнес възможностите на Еврорегион 
Русе-Гюргево, както и специални презентации на 
национално, секторно или регионално ниво; 
• Сътрудничество с други институции за организиране 
на мероприятия. 
  

Офис за инвеститори  
 

   

A.27. Разработване на технико-икономически 
документации за съвместните проекти - 
идентифициране на земя/сгради, подготвяне на  
документи, удостоверяващи правния статут на земите, 
предпроектни проучвания, проучвания на въздействието 
върху околната среда, бизнес планове, градска  
документация и др. 

Община Русе 
Община Гюргево 
Окръжен Съвет Гюргево  
Областните управители  
Агенциите за защита на 
околната среда 
Управляващи органи на 
оперативните програми 
Aгенции за регионално 
развитие 
Консултански фирми 
Обществени и частни 
партньори  

   

A.28.Идентифициране, анализ и избор на източници за 
финансиране за проекти през следващия програмен 
период. Информация за стратегически проекти, които 
могат да се осъществят чрез публично-частно 
партньорство 

Община Русе 
Община Гюргево 
Окръжен Съвет Гюргево  
Областните управители  
Агенциите за защита на 
околната среда 
Управляващи органи на 
оперативните програми 
Aгенции за регионално 
развитие 
Консултански фирми 

   



Обществени и частни 
партньори  

A.29. Актуализиране на документация и градско 
планиране, за да се интегрират съвместните 
инвестиционни проекти  

Община Русе 
Община Гюргево 

   

A.30. Актуализиране на стратегии за местно развитие и 
хармонизиране с трансграничния мастерплан 

Община Русе 
Община Гюргево 

   

A.31. Идентифициране и информиране на 
потенциалните бенефициенти на европейско 
финансиране  

Община Русе 
Община Гюргево 

   

A.32. Многогодишното планиране на бюджета, предвид 
ресурсите, необходими за изпълнение на приоритетните 
проекти, и създаване на план-график  
 

Община Русе 
Община Гюргево 

   

A.33. Подготовка на институционална рамка и човешки 
ресурси за успешното изпълнение на приоритетни 
проекти  

Община Русе 
Община Гюргево 

   

A.34. Улесняване на прилагането на приоритетните 
проекти - концесия на земята,  улесняване на 
строителството, съоръжения за производство, 
намаляване/премахване на административните бариери 
и др. 

Община Русе 
Община Гюргево 

   

A.35. Изпълнение на приоритетните проекти  
 

Община Русе 
Община Гюргево  
Институции на централната 
администрация 
Управляващи органи на 
оперативните програми 
Aгенции за регионално 
развитие 
Банки за инвестиции 
Частни компании 

   



Консултански фирми 
A.36. Мониторинг на изпълнението на приоритетните 
проекти  

Община Русе 
Община Гюргево  
Институции на централната 
администрация 
Управляващи органи на 
оперативните програми 
Aгенции за регионално 
развитие 
Банки за инвестиции 
Частни компании 
Консултански фирми 

   

A.37. Осигуряване от местните власти на данъчни 
облекчения за чуждестранни и местни компании, които 
правят инвестиции в еврорегиона 

Община Русе 
Община Гюргево  

   

A.38.  Партньорства между инвеститори, учебни 
заведения, центрове за обучение и публични власти за 
прилагане на нови учебни планове и постоянно 
кариерно развитие в съответствие с потребностите на 
инвеститорите  

Образователни институции 
Общините 

   

A.39. Разработване на програми за обучение (стажове) 
за ученици и студенти в  компаниите от еврорегиона  

Образователни институции 
 

   

A.40. Създаване на консултативен център в областта на 
интелектуалната собственост и информационните  
технологии  

Търговските камари 
Университети 

   

A.41. Участие на служители от местната администрация 
в обучителни курсове  

Община Русе 
Община Гюргево  

   

A.42. Текущ мониторинг и оценка на изпълнението на 
мастерплана на Еврорегион Русе-Гюргево  и стратегията 
за насърчаване на инвестиционните потоци  

Кметствата    

A.43. Разработване на мастерплан  и стратегия за 
насърчаване на инвестициите за за програмния период 

Кметствата 
Консултански фирми 

   



2021-2027 (включително окончателната оценка на 
изпълнението на двата документа от предходния 
период) 

 

 
 

 

 

 



11. Индикатори за оценка и мониторинг на стратегията 
 
 
Предложените показатели за периода 2012-2020 са: 
1. Създаден съвместен офис за инвеститорите 
2. Брой дружества, подпомогнати от офиса за инвеститори 
3. Брой персонал  обучен да предостави актуална информация за местния бизнес, 
консултации и техническа помощ за изпълнение на инвестиционни проекти 
4. Създаден уеб портал 
5. Брой посетителите в портала на Еврорегион Русе-Гюргево  
6. Създадена база данни на потенциалните инвеститори  
7. Брой посетители в базата данни 
8. Брой нови чуждестранни инвеститори, установени в еврорегиона 
9. Брой съществуващи инвеститори, които са направили нови проекти за инвестиции 
10. Брой нови инвестиционни завършени проекти 
11. Брой нови работни места, създадени след прилагането на нови инвестиции 
12. Брой събития (конференции, работни срещи, семинари, бизнес мисии, посещения 
и др.)   
13. Брой информационни събития 
14. Брой събития за намиране на партньори 
15. Брой участници в събитията за намиране на партньори  
16. Брой участия в изложения и панаири 
17. Брой интеринституционални партньорства на местни и международни институции  
за насърчаване на инвестициите 
18. Създадена марка на  региона 
19. Брой създадени  рекламни материали 
20. Брой разпространени рекламни материали  
21. Броят техническа документация, свързана с разработените  инвестиционни 
проекти 
22. Стойност на осъществените инвестиции в еврорегиона 
23. Стойност на европейското финансиране, привлечено в еврорегиона 
24. Брой градски планови документи, разработени или преразгледани  
25. Стойност на стимулите и данъчните облекчения, предоставени от местните власти 
на инвеститорите 
26. Брой лица, включени в програми за професионално обучение 
27. Брой лица, включени в стажове/стажантски програми 
28. Създаден консултативен център в областта на интелектуалната собственост и за 
технологична информация  
29. Брой компании, ползващи консултации за интелектуална собственост 
30. Брой публично-частни партньорства; брой осъществени  проекти чрез публично-
частно партньорство 

  

Приложение 1 – Данни за контакт с организации от еврорегиона във връзка с  
привличане и насърчаване на инвестициите 

Oрганизация Teлефон/факс WEB E-mail 

Кметство Град 
Гюргево 

+40 246 213 
587 

http://www.primaria-giurgiu.ro 

 

primar@primaria-giurgiu.ro 

 

Окръжен съвет +40 246 215 http://www.cjgiurgiu.ro cjg@cjgiurgiu.ro 

http://www.primaria-giurgiu.ro/
mailto:primar@primaria-giurgiu.ro
http://www.cjgiurgiu.ro/
mailto:cjg@cjgiurgiu.ro


Гюргево 685  

 

  

Областно 
Управление 
Гюргвео 

+40 246 214 
941 

http://www.prefecturagiurgiu.ro 

 

secretariat1@prefecturagiurg

 

Търговско-
индустриална 
камара Гюргево 

+40 246 215 
444 

http://www.cciagr.ro/ 

 

office@cciagr.ro 

 

Aкадемия за 
икономически 
проучвания – 
териториален 
център Гюргево 

+40 246 21 95 
13 

http://giurgiu.idd.ase.ro 

 

 

Агенция за 
регионално 
развитие 
Мунтеня -Юг  

+40 242 331 
769 

www.adrsudmuntenia.ro office@adrmuntenia.ro 

 

ТД Управление 
на  свободна 
зона Гюргево 
АД  

+40 246 217 
541 

http://www.zlg.ro 

 

zlg@zlg.ro 

 

ТД 
Технологичен 
парк и 
ндустриален 
парк Гюргево 
Север АД 

+40 246 210 
994 

  

Община Русе +359 82 826 
100 

 

 

http://www.ruse-bg.eu 

 

mayor@ruse-bg.eu 

 

Русенски 
университет 
„Ангел Кънчев” 

+359 
82 888 465 

http://www.uni-
ruse.bg/index_en.php 

 

secretary@uni-ruse.bg 

 

Русенска 
търговско-
индустриална 

+359 82 825 
875 

http://www.rcci.bg/en/ 

 

info@rcci.bg 

 

http://www.prefecturagiurgiu.ro/
mailto:secretariat1@prefecturagiurgiu.ro
http://www.cciagr.ro/
mailto:office@cciagr.ro
http://giurgiu.idd.ase.ro/
http://www.adrsudmuntenia.ro/
mailto:office@adrmuntenia.ro
http://www.zlg.ro/
mailto:zlg@zlg.ro
http://www.ruse-bg.eu/
mailto:mayor@ruse-bg.eu
http://www.uni-ruse.bg/index_en.php
http://www.uni-ruse.bg/index_en.php
mailto:secretary@uni-ruse.bg
http://www.rcci.bg/en/
mailto:info@rcci.bg


камара 

Индустриален 
парк  Русе 

+359 82 506 
607 

http://www.investbg.government.bg 

 

 

Свободна зона 
Русе 

+359 82 880 
800 

http://www.freezone-rousse.bg/ 

 

manager@freezone-rousse.bg

 

Aвтогара 
Гюргево 

+40 246 213 
321 

www.autogari.ro  

Гарa CFR 
Гюргево  

+40 246 211 
098 

www.infofer.ro  

Българо-
румънска 
промишлена 
палата 

+359 82 507 
606 

http://www.brcci.eu 

 

info@brcci.bg 

 

Трансграничен 
бизнес център 
Данубиус 

 +40 246 213 
331 

www.afaceri.giurgiu-ruse.ro/ 

 

 

Съвместен  
технически 
секретариат на 
Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 
Румъния -
България  

+40 242 313 
091 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ 

 

helpdesk_robg@calarasicbc.r

 

Логистичен 
парк Русе 

+359 2 8681 
374 

http://www.ruselogisticspark.com 

 

lpr@forton.bg 

 

Пристанище 
Гюргево 

+ 40 246 211 
399 

http://www.giurgiu-port.ro 

 

giurgiu@giurgiu-port.ro 

 

Пристанище  
Русе 

+359 82 841 
484 

http://www.bgports.bg/ 

 

office bgports.bg 

Митница 
Гюргево-Русе 

(004) 
0246.231.195 
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