
Инвестиционен профил на „Летище Русе“ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Характеристика на летището 

 Бивше военно летище (в 
експлоатация до 1999 г. – както 
за военни, така и за 
граждански полети) 

 100% общинска собственост 
 Разположено в близост до с. 

Щръклево, Община Иваново, 
Област Русе 
 Северна ширина: 43° 41’45” 
 Източна дължина: 26° 03’ 

29” 
 Надморска височина: 187 м 

 Наличие на: 
 Бетонна писта за излитане и кацане: дълга 2,5 км, широка 50 м (в миналото е 

обслужвала следните видове самолети - Ан-24, Ан-12, Ту-134, Ту-154 и Ил-76) 
 Пътнически терминал 
 Приемно здание 
 Водоснабдяване с питейна вода 
 Телефонни линии с медни проводници 
 Оптичен съобщителен кабел, минаващ на 0,8 км от летището 
 Подсигурено електрозахранване 
 Гараж за самолетообслужващата техника 
 Кула за ръководство на въздушното движение 
 В близост е разположен индустриален ЖП клон за разтоварване на горива и масла, 

разположен на около 10 км от летището и заемащ площ от 40 000 кв. м 
 Обширни имоти около летището собственост на държавата (бивши военни 

поделения), които могат да бъдат превърнати в логистичен център и т.н.  

Към настоящия момент разположението 
на съоръженията на летище Русе 
позволява разделното обслужване на 
пътническия и товарния поток, като 
подходите към двете зони са независими 
и не пресичат пистата. Обслужването на 
пътници може да се извършва от 
северната страна на пистата. 
Обслужването на товари може да бъде 
отделено от южната страна на пистата. В 
този район могат да бъдат изградени 
складове от различен характер – за 
претоварване, под митнически надзор, за 
обучителни цели и т.н. 



Основни потенциали на Област Русе 
 Благоприятно разположение:  

 Река Дунав 
 Паневропейски транспортни 

коридори 7 и 9 
 Единственият мост над р. Дунав, 

свързващ България и Румъния 
 Близост до столицата на Румъния 

(двете летища в Букурещ са 
претоварени) 

 Принадлежи към трансграничната 
агломерация Русе-Букурещ, с 
население над 3 милиона души 

 Мултимодалност: 4 вида транспорт: 
шосеен транспорт, железопътен транспорт, воден транспорт и въздушен транспорт: 
 Около 18 км от летището до град Русе 
 Около 20 км от летището до моста над р. Дунав 
 Около 11 км от летището до Пристанище Русе 
 Около 6 км от летището до железопътна линия Русе-Варна 

 Установени традиции в сферата на трансграничното сътрудничество 
 Русенски университет (повече от 10 000 студенти) 
 Достъп до фондовете на ЕС 
 Русе е определен да бъде координационен център за прилагането на Европейската 

стратегия за Дунавския регион 
 
Възможности за използване на летището 

1. Вътрешна линия: Русе-София (около 700 
души пътуват всеки ден по това трасе с 
автобус или кола)  

2. Външни авиолинии, обслужвани и от 
нискотарифни компании 

3. Летище за аварийно кацане (Букурещ) 
4. Товарни полети 
5. Чартърни линии, обслужвани от круизни 

корабни компании по р. Дунав (над 200 
круизни кораба годишно) 

6. Център за презареждане (възможност за 
денонощно използване поради 
отдалечеността на летището от населените 
райони) 

7. Обучения на пилоти 
За контакти 
Д-р Страхил Карапчански, Заместник-кмет на Община Русе 
моб. телефон: +359.884.97.79.00, E-mail: karapchanski@gmail.com  
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