
 

  

      

      

Анализ на тенденциите и процесите в 
икономиката 



 

 1.1. Брутна добавена стойност и Брутен вътрешен продукт 

Икономическият растеж се асоциира с произведения брутен вътрешен продукт (БВП) в рамките на една национална или регионална икономика. 

Стойностите на БВП са показател за това какво се произвежда и как то се променя през годините. 

 

Предвид факта, че НСИ не обработва данни, респективно не отчита основни макроикономически показатели като БВП на общинско равнище, 

анализираните по-долу данни разглеждат ситуацията на областно равнище. 

 

Област Русе генерира над 2,5% от БВП на страната. Секторът на услугите заема водеща позиция при формирането на БДС в Областта, като генерира над 

59% от БДС, следван от индустриалния сектор – 32% и аграрния – над 8%.1 

 
БВП

2
 и БДС

3
 по икономически сектори в Област Русе 

Община Русе 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Брутна добавена 

стойност – млн. лв. 

1 334 1 502 1 551 1 395 1 639 1 690 1 776 1925 1942 

Аграрен 95 100 138 115 141 138 143 147 130 

Индустрия 475 561 515 369 568 616 629 672 688 

Услуги 764  841 898 911 930 936 1004 1107 1123 

Брутен вътрешен 

продукт – млн. лв. 

1 587 1 748 1 862 1 615 1 882 1 964 2 062 2217 2247 

БВП на 

човек – лв. 

6 245 6 987 7 384 6 515 8 022 8 441 8939 9694 9912 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

                                                 
1
 Данните са за Област Русе поради липса на данни на ниво Община. 

2 БВП – Брутният вътрешен продукт (БВП) е равен на стойността на общото количество стоки и услуги, произведено в дадена страна за определен период от време (обикновено 1 година). 
3 БДС - Брутната добавена стойност (БДС) е равна на брутната продукция (базисни цени) минус междинното потребление (цени на купувач). 

 

1. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ИКОНОМИКАТА 

 



От 2011 г. насам се наблюдава устойчиво повишаване в стойностите на всички показатели, свързани с икономическото развитие на Област Русе. Като 

основен икономически център, гр. Русе има съществен принос за тази положителна тенденция. 

 

  През 2015 г. БВП за област Русе възлиза на 2 247 млн. лв. по текущи цени, а БВП на човек от населението се равнява на 9 912 лв. Текущият 

обем надхвърля с 1,3% създадения БВП за областта през 2014 г. Делът на БВП за област Русе е 2,5% в общо произведения за страната през 

2015 година. На човек от населението се падат 9 912 лв. от стойностния обем на показателя при 9 694 лв. през 2014 г. По показателя БВП на 

човек област Русе се нарежда на осмо място в страната при шеста позиция за 2014 г. 

  Подобно на тенденциите на национално ниво, делът на БДС и в Област Русе преобладава в сектора на услугите, следван индустриалния 

сектор и аграрния сектор. През двете години не се отчита значителна разлика в съответните показатели. 

  Създадената от отраслите на регионалната икономика БДС за областта през 2014 г. възлиза на 1 925 млн. лв. по текущи цени, което 

представлява 2,6% от общо генерираната добавена стойност за страната. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на 

икономиката в област Русе намалява спрямо равнището си от 2013 г. с 0,5% и е 7,6%, а индустриалният сектор намалява относителната си 

тежест в добавената стойност на икономиката с 0,4 процентни пункта през 2014 г., достигайки 35%. През 2014 г. делът на добавената 

стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 57,4%, което е с 0,9 процентни пункта повече от предходната година. В 

национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2014, е 5,2%, този на индустриалния сектор е 

27,2%, а в сферата на услугите е създадена 67,6% от брутната добавена стойност в страната. 

  През 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката в област Русе намалява спрямо равнището си от 

2014 г. с 0,9% и е 6,7%. Индустриалният сектор повишава относителната си тежест в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни 

пункта през 2015 г. спрямо предходната година и достига 35,5%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на 

услугите, е 57,8%, което е с 0,3 процентни пункта повече от 2014 година. 

 

За сравнение, в национален мащаб делът на БДС, генерирана в селското, горското и рибно стопанство през 2015 г., е 4,8%, този на индустриалния сектор е 

27,9%, а в сферата на услугите е създадена 67,3% от брутната добавена стойност в страната. Спрямо предходната година делът на икономически сектор 

"Индустрия" нараства с 0,8 процентни пункта, а в сектора на услугите е регистрирано намаление с 0,3 пункта. В преобладаващата част от областите в 

страната с най-голяма тежест в структурата на брутната добавена стойност е икономически сектор "Услуги". След направения анализ, ясно се откроява 

ключовата роля на индустриалния сектор и сектор услуги, които създават по-голямата част от БДС на Област Русе. 

 



 1.2. Инвестиции 

Инвестициите през плановия период 2014-2020 г. следва да са съгласувани с целите на стратегия "Европа 2020", чиято визия цели превръщането на 

ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. 

Фактор, силно благоприятстващ развитието на икономиката в Община Русе, е принадлежността на града към най-голямата трансгранична 

агломерация в българо-румънския регион – Русе-Гюргево, с нейното стратегическо местоположение и роля на основен транспортен възел между 

България и Румъния. Инвестиционната привлекателност на региона се определя и от близостта до румънската столица Букурещ и нейния многомилионен 

пазар. Общината се явява важна точка, при която се пресичат два паневропейски транспортни коридора и на нейна територия е разположено най-

голямото пристанище в българския участък на река Дунав. Един от основните приоритети на Община Русе е превръщането ѝ в притегателен център за 

инвестиции. Важна част от икономическия ѝ профил е създаването на модерен Индустриален парк с обща площ 638 дка, с цел привличане на 

чуждестранни и български инвеститори. Благодарение на установените в Русе производствени мощности на водещи компании в сферата на 

автомобилостроенето, Русе заявява категоричния си интерес към подобряване на индустриалното развитие на региона.. Комбинацията между 

пристанища, ЖП гари и летище е благоприятна за развитие на силен и конкурентоспособен транспортен бизнес. 

Местните власти в Русе и Гюргево си сътрудничат в стратегическото планиране на дългосрочните приоритети за развитие на трансграничната 

агломерация, като през 2012 г. е приет Мастерплан за интегрирано управление на възможностите за развитие в еврорегиона Русе-Гюргево, съдържащ 10 

трансгранични инвестиционни проекта, които следва да бъдат изпълнени до 2027 г. За насърчаване на инвестициите и подкрепа на инвеститорите, в двата 

града развиват дейност индустриални и логистични паркове, в т.ч. и свободни зони от двете страни на река Дунав. Днес от този значим потенциал, който 

предлага еврорегионът се възползват много местни и чуждестранни бизнес компании и инвеститори. В допълнение, в региона е налице сериозен 

потенциал за развитието на клъстери в сферата на текстилната, автомобилната, мебелната индустрия, туризма и селското стопанство. Наличието на 

структури за подкрепа на бизнеса представлява ключов елемент от инвестиционната политика, която развива Община Русе. На нейна територия 

функционират Бизнес центрове и инкубатори, Офиси на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Офиси на Българска стопанска камара (БСК) и 

индустриални зони. 

Недостатъчно развитата инфраструктура се явява основна пречка за развитието на икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции. 

Ролята, която град Русе има като икономически, административен, транспортен и културен център както в национален, така и в европейски мащаб, 

очертава необходимост от допълнително развитие на инфраструктурата. Стратегическото географско местоположение и инфраструктурното развитие 

могат да превърнат Русе в притегателен център за инвеститорите в строителството на индустриални и логистични паркове, търговски центрове и жилища.  

Сред най-големите инвеститори на територията на Община Русе могат да бъдат посочени: 



  "Витте Аутомотив"  

 Немски производител на електронни и механични части за автомобилната индустрия, с инвестиции за 21 млн. лв. и инвестиционно намерение за 

разширяване. Във връзка с разрастването и разширяването на дейността си "Витте Аутомотив България" открива около 200 нови работни места - както за 

специалисти - инженери, техници, специалисти в лаборатория и финансисти, така и за работници в производството. През 2015 г. работещите в компанията 

са се увеличили с около 200 човека, като средносписъчния брой на персонала към 30.11.2016 г. е 684 човека. Предвижда се след приключване на проекта 

за разширяване, компанията  да разполага с 40 000 кв. м. производствена площ с общо 2 000 работни места. Заводът е значима за региона инвестиция, 

водеща до откриване на работни места и нови възможности за местния бизнес. 

  "Монтюпе"  

 Френски производител на продукти от алуминиеви сплави за автомобилната промишленост с инвестиции за 100 млн. евро – 70 млн. евро в оборудване и 

30 млн. евро в местната икономика. Числеността на персонала се увеличава през 2014 г. от 704 на 789, а към края на ноември 2016 г. е 974 души. Бизнес 

планът за следващите години предвижда да се вложат още 18 млн. евро и да се наемат още към 200 човека. Те ще са необходими, за да се посрещне 

изпълнението на голяма поръчка части за "Мерцедес". Двата договора с германския концерн "Даймлер" са за проектиране и производство на цилиндрови 

глави, които ще се произвеждат в българския завод на групата, който според фирмата е една от най-модерните леярни в света. Очаква се производството 

за германската компания да достигне 635 хил. цилиндрови глави годишно, което ще доведе до увеличаване общия обем на производство с 15%. 

  "Керос България"  

Испански производител на подова и стенна керамика с инвестиции за 42 млн. лева. Дружеството планира да удвои производството на плочки в завода си 

в Русе. Компанията е подала заявление за издаване на ново комплексно разрешително, което да отрази увеличаването на капацитета. Проектът ще се 

изпълнява поетапно в следващите години и за целта са предвидени инвестиции в размер на 9 млн. евро, като на първия етап ще бъдат вложени между 4 и 

5 млн. евро. Предвижда се разширение на инсталацията за производство на керамични плочки и възможност за опаковане на продукцията. В новото 

съоръжение ще се извършват всички основни процеси - подготовка на керамичната маса, оформяне на изделията, сушене, глазиране, изпичане, 

сортиране и опаковка. Производственият му капацитет ще бъде 195 тона на денонощие. Във връзка с проекта, "Керос България" изгражда две нови сгради 

на площадката на завода. Едната ще е с близо 3 500 кв. м застроена площ и в нея ще се монтират четири линии за оформяне и опаковане на готова 

продукция, като производителността на опаковъчната машина е 180 пакета на минута. "Керос Керамика" утроява печалбата си до 2.142 млн. лв. спрямо 



703 хил. лв. през 2016 г., а приходите от продажби бележат лек ръст до 27,315 млн. лева. През 2009 г. предприятието стартира със 100 души персонал, а 

към 30.11.2016 г. в него работят 170 човека.  

  "Балканцинк" АД  

Представлява производствен комплекс за горещо поцинковане на готови продукти от чугун и стомана с инвестицията е в размер на 4,5 млн. евро. 

Технологичното оборудване в завода е доставено и монтирано от международни и български компании, лидери в проектирането и изработката на 

инсталации и професионални машини в областта на горещото поцинковане и обработката на металите - предпоставка за производство с висок стандарт 

на качество. 

  "Експрес Сервиз" ООД  

През 2016 г. на територията на общината е открито депо за ремонт на локомотиви, част от разширението на единствения в България специализиран завод 

за производство на локомотиви, чийто собственик е русенската компания. В депото, което се намира край бившето ДЗС, в близост до железопътната 

спирка Образцов чифлик, работят 60 души, а първият етап от инвестицията е на стойност около 5,6 млн. лв.  

През 2014 г. е разработена Стратегия за инвестиционен и сити маркетинг за периода 2014-2020 г., която обхваща мерки и дейности, насочени  към 

повишаване на привлекателността, конкурентоспособността и разпознаваемостта на Община Русе като инвестиционна дестинация и подобряване на 

инвестиционния ѝ профил. Предвижда се укрепване на институционалния и административния капацитет за добро управление в сферата на местното 

икономическо развитие, създаване на междусекторни партньорства, идентифициране на приоритетни пазари, стимулиране на сектори с висока добавена 

стойност, повишаване на разпознаваемостта на Общината и провеждане на информационно-промоционални кампании.  

 

 

 

 

 

 

 



 1.3. Преки чуждестранни инвестиции 

Община Русе работи за създаване на прозрачна, предсказуема и отворена за инвестиции бизнес среда, която да допринесе за привличане на нови 

инвеститори, както и запазване и развитие на микро-, малки и средни фирми в Общината, определящи структурата на местната икономика. За да се 

улеснят и задържат инвеститорите на територията на Община Русе, е от ключово значение подобряване качеството на предоставяните административни 

услуги. В тази връзка, в Община Русе е изградена информационна среда за бизнеса по въпроси, свързани с обществени поръчки, предоставяне на точни и 

ясни критерии за общински проекти, публично-частни партньорства, стратегическо развитие на Общината и други. 

 

Инвестициите, съсредоточени в Общината, представляват значителен дял – 87,02% за 2014 г. и 82,39% за 2015 г. от тези, вложени в Област Русе. 

 
Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. /хил. евро/ 

Населено 
място 

 
2007 г. 

 
2008 г. 

 
2009 г. 

 
2010 г. 

 
2011 г. 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

Област Русе 171 784,3 336 033,5 344 793,7 363 261,7 335 086,3 347321.9 372 402,2 385754.8 337023.4 

в т.ч. Община 164 619,2 318 271,2 333 815,0 353 354,7 328 741,0 - 316 918,8 335698.2 277693.1 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

 

През 2011 г. делът на ПЧИ в Община Русе от цялата Област е 98,1%. За 2014 г. тези инвестиции представляват значителен дял (87,02%), но същевременно 

се отбелязва леко намаление, което се потвърждава и през следващата 2015 г. - 82,39%.  

 

ПЧИ в предприятията от нефинансовия сектор в Област Русе към 31.12.2015 г. възлизат на 337 млн. евро, което е с 12,6% по-малко в сравнение с 2014 г. 

Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1,5% и съответно 38,4% от ПЧИ в рамките на Северен централен 

район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе заема девето място в страната. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни 

инвестиции в промишлените предприятия в областта – 284,5 млн. евро или само с 1,0% повече от 2014 г. В сектора на услугите (търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 35,9 млн. евро или с 33,8% под нивото на 

предходната година. През 2015 г. тези две дейности заедно формират 95,1% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2014 г. 

с 8 процентни пункта. 



Наблюдава се тенденция на концентриране на икономическите субекти и инвестиции предимно в Община Русе и в частност гр. Русе, който е 

административен център на Област и Община Русе. 

 

Близостта на гр. Русе до столицата на Румъния – гр. Букурещ, възможностите за инвестиции, които дава Дунавската стратегия, стратегическото географско 

разположение и природните дадености на района са фактори, които дават основно предимство за привличането на инвестиции в Общината. 

 

 1.4. Отраслова структура на русенската икономика 

По отношение на отрасловата структура на местната икономика, може да бъде отбелязано, че Община Русе се отличава с разнообразие и широк спектър 

от стопански сектори с висок потенциал за бъдещо развитие. Броят на нефинансовите предприятия за Община Русе през 2011 г. е 9037. В следващите две 

години се наблюдава бавно покачване в общия брой и той достига до 9 144 през 2013 г. Положителната тенденция е запазва и през 2014 г. броят вече 

възлиза на 9 301, а през 2015 г. се увеличава до 9 465. Най-голям е броят на предприятията, свързани с търговията и ремонта на автомобили и 

мотоциклети, следвани от тези в преработващата промишленост. Голям брой фирми оперират и в сферите "професионални дейности и научни 

изследвания", "транспорт, складиране и пощи", "хотелиерство и ресторантьорство", "операции с недвижими имоти" и "строителство". Най-малко са 

предприятията с предмет на дейност в сферите образование, култура, спорт и развлечение, както и селско, горско и рибно стопанство. 
 

Брой на нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе 

Икономически дейности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо за Община Русе 9 899 9 268 9 224 9 037 9 144 9 301 9 465 

Селско, горско и рибно стопанство 141 140 162 188 214 209 212 

Добивна промишленост, Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива, Доставяне 

на води; канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване 

1224 1113 1093 1069 1 085 1 084 1 097 

Строителство 584 513 477 397 394 393 408 



Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

4 058 3 745 3 713 3 562 3 540 3 562 3 584 

Транспорт, складиране и пощи 715 643 606 603 631 649 683 

Хотелиерство и ресторантьорство 524 514 545 527 486 503 493 

Създаване и разпространение на информация 

и творчески продукти; далекосъобщения 

158 167 169 201 249 264 269 

Операции с недвижими имоти 469 401 428 424 441 453 447 

Професионални дейности и научни 

изследвания 

958 930 915 905 892 943 973 

Административни и спомагателни дейности 180 186 214 207 212 231 252 

Образование 76 76 71 69 78 80 85 

Хуманно здравеопазване и социална работа 336 334 328 352 359 353 364 

Култура, спорт и развлечения 116 112 93 97 105 109 102 

Други дейности 360 394 410 436 458 468 496 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

Водещ сектор по показател произведена продукция за разглеждания период в Община Русе е преработващата промишленост, като през 2015 г. секторът 

реализира най-голям размер произведена продукция. Следват секторите строителство, транспорт, складиране и пощи, търговия и ремонт на автомобили 

и мотоциклети. От 2010 г. насам се наблюдава отчетлива тенденция за увеличаване на произведената продукция в нефинансовите предприятия по 

икономически дейности в Община Русе.  

 
Произведена продукция в нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе /хил. лв./ 

Икономически дейности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо за Община Русе 3 009 502 2 480 010 2 269 082 2 528 861 2 920 318 3 239 872 3 544 346 

Селско, горско и рибно стопанство 76 209 84 935 96 331 141 363 123 727 118 761 126 193 



Добивна промишленост, преработваща 

промишленост, Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива, Доставяне 

на води; канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване 

20 230 26 095 122 633 36 489 1 506 492 1 695 445 1 825 333 

Строителство 295 721 295 204 187 188 140 369 134 407 174 446 224 481 

Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

392 460 373 651 323 152 389 302 466 281 502 914 573 227 

Транспорт, складиране и пощи 392 557 290 293 301 208 345 128 394 995 435 400 458 399 

Хотелиерство и ресторантьорство 25 447 28 189 30 562 34 563 43 266 32 432 34 407 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

20 974 20 321 24 078 24 877 43 102 45 373 47 944 

Операции с недвижими имоти 33 778 28 413 24 496 31 542 32 552 30 513 30 131 

Професионални дейности и научни 

изследвания 

43 378 43 073 42 257 40 984 77 423 56 809 61 417 

Административни и спомагателни дейности 18 394 19 134 21 205 21 591 28 841 38 368 47 000 

Образование 2 020 2 131 2 074 2 340 3 383 3 886 .. 



Хуманно здравеопазване и социална работа 48 139 52 135 51 107 55 652 77 423 87 334 93 445 

Култура, спорт и развлечения 15 152 15 253 10 294 11 135 8 305 8 996 .. 

Други дейности 7 035 7 212 7 523 8 773 9 579 9 195 10 202 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

Най-голям е броят на заетите4 лица в сектори преработваща промишленост, следван от търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, строителство и 

транспорт. Най-малък е броят на заетите лица в секторите образование, култура, спорт и развлечения.  

 

Що се отнася до броя на наетите5 лица в нефинансовите предприятия, най-голям е техният брой в секторите преработваща промишленост, търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети, както и транспорт, складиране и пощи. Най-малък е броят на наетите лица в сектори образование, култура, спорт и 

развлечения.  

 
Таблица 1 Брой заети и наети лица в нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

Икономически дейности 2013 г.  2014 г.  2015 г.  

Заети Наети Заети Наети Заети Наети 

Селско, горско и рибно стопанство 1 273 1 102 1 389 1 222 212 126 193 

Добивна, преработваща 
промишленост, производство и 

23 614 22 723 24 174 23 384 1 097 1 825 333 

                                                 
4
 Заети лица са: лицата, които са в трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които 

получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за работа по постоянен или временен договор, на пълно или непълно работно време; лицата, които имат 
работа, но не са работили през наблюдавания период поради болест, майчинство и др.; лицата, които управляват собствено предприятие, фирма или стопанство или извършват някаква 
работа за лична изгода или за получаване на смесен доход – наети лица по граждански договор, работещи само в отчетната единица; лицата, работещи без заплащане във фирми, 
предприятия и стопанства на родствени лица, членове на техните домакинства. 
5
 Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата 

на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали 
договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време. 



разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни 
горива, доставяне на води, 
канализационни услуги, управление 
на отпадъци и възстановяване 
 

В т.ч. преработваща промишленост 22 064 21 296 22 684 21 952 1 047 1 728 743 

Строителство 3 045 2 771 2 910 2 630 408 224 481 

Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети  

11 000 8 351 10 799 8 219 3 584 573 227 

Транспорт, складиране и пощи  4 695 4 213 4 637 4 151 683 458 399 

Хотелиерство и ресторантьорство  2 473 2 121 2 246 1 905 493 34 407 

Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти, 
далекосъобщения 

836 647 838 653 269 47 944 

Операции с недвижими имоти  703 405 657 373 447 30 131 

Професионални дейности и научни 
изследвания 

1 648 922 1 742 1 015 973 61 417 

Административни и спомагателни 
дейности  

1 548 1 389 1 482 1 301 252 47 000 

Образование  203 .. 185 119 85 .. 

Хуманно здравеопазване и  социална 
работа  

2 613 2 322 2 679 2 390 364 93 445 

Култура, спорт и развлечения  345 .. 324 258 102 .. 

Други дейности 896 537 870 496 496 10 202 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

 



Важен икономически показател, характеризиращ инвестиционната активност на предприятията, представляват придобитите "дълготрайни материални 

активи" (ДМА). Те имат съществено значение за развитието на всяко предприятие и заемат значително място в общия размер на активите на 

предприятието като дълго време определят неговата дейност. 

 

Разходите за придобиване на ДМА са фактически извършените разходи за придобиване на земя, сгради, съоръжения и конструкции, машини, 

оборудване, транспортни средства и други чрез строителство и закупуване, вкл. употребяваните ДМА.  

В обема на придобитите дълготрайни материални активи се включва стойността на всички придобити ДМА независимо от начина на придобиване - 

строителство или закупуване. Придобитите чрез строителство дълготрайни материални активи се отчитат след въвеждането им в експлоатация по реда, 

установен от Министерството на регионалното развитие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за разрешаване на ползването на строежите в Република България. 

 

За периода 2008-2011 г. най-голям е делът на ДМА в секторите преработваща промишленост, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. Делът на 

ДМА в сектор преработваща промишленост е най-голям през 2009 г., като през 2010 г. отбелязва значителен спад. За периода 2013-2015 г. най-голям е 

делът на ДМА в секторите добивна, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети.  
 

Таблица 2  Придобити ДМА от нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Русе /хил. лв./ 

Икономически дейности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо за Община Русе 2 001 659 2 046 177 1 990 861 

Селско, горско и рибно стопанство 83 128 89 153 94 030 

Добивна, преработваща промишленост, производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 
 

938 468 969 166 894 388 

В т.ч. преработваща промишленост 739 597 784 767 781 392 

Строителство 86 554 85 806 66 563 



Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети  306 438 313 792 359 984 

Транспорт, складиране и пощи  226 457 237 442 237 759 

Хотелиерство и ресторантьорство  34 368 33 245 37 318 

 Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 
далекосъобщения 

17 188 18 049 20 066 

 Операции с недвижими имоти  227 873 216 014 198 210 

 Професионални дейности и научни изследвания 10 976 12 925 14 723 

 Административни и спомагателни дейности  24 209 16 823 17 141 

 Образование  912 963 .. 

 Хуманно здравеопазване и  социална работа  40 419 48 386 46 036 

Култура, спорт и развлечения  2 441 2 738 .. 

 Други дейности 2 228 1 675 1 749 

Източник: НСИ – ТСБ – Русе 

През 2016 г. е приета Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г., с което Русе става втората община в 

България с подобна стратегия. Това е първият документ на местно равнище, който си поставя за задача да идентифицира приоритетните сфери на 

развитие, като се фокусира върху приноса на иновационните политики за насърчаване на икономическа активност и преодоляване на социално-

икономически предизвикателства. Иновационната стратегия взема под внимание широк кръг от заинтересовани страни, като предвижда постигането на 

синергично дългосрочно взаимодействие между представителите на местната власт и публичния сектор, Русенски университет "Ангел Кънчев" и научно-

изследователската общност, бизнеса, индустрията и неправителствените организации. Иновационната стратегия очертава три приоритетни за развитието 

на местната икономика направления: Информационни и комуникационни технологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, 

Мехатроника и чисти технологии. Стратегията си поставя за цел до 2025 г. да превърне Русе в град на знанието. 

 

ИКТ средата в Русе е добре развита и се отличава с добра перспектива за растеж, благодарение на широката мрежа от малки, средни и големи ИТ фирми, 

избрали да развиват дейността си в града. Сред тях могат да бъдат споменати "Сирма Ай Ти", "Мусала Софт", Нетуоркс-България", "Мултилинк", "Датасис", 

"Ен Би Ай Системи" и др. 

 



Една от водещите български компании в сферата на софтуерните услуги, специализирана в аутсорсинг и ИТ консултиране, "Мусала Софт" отвори свой 

развоен център в Русе в началото на 2015 г. Звеното работи по международни проекти на софтуерния разработчик. Като аргументи за ситуиране на 

развойния център в крайдунавския град от ръководството на фирмата посочват географското разположение, наличието на конкурентоспособна 

Математическа гимназия и университет с традиции, международните партньорства, както и събуденото ИТ общество.  

 

Формира се предприемаческа екосистема, ориентирана към развитието на ИКТ сектора и ИТ общността в града. В резултат на добрите предпоставки за 

стимулиране на ИКТ индустрии, Русе се нарежда сред двата български града с най-осезаемо повишение на заплатите на софтуерните специалисти за 

периода 2008-2013 г. – 69%, при среден ръст за страната от 57%.  

 

От 2015 г. в Русе функционира сдружение в обществена полза "Стартъп Фактори", чиято мисия е да подпомага стартиращи предприемачи на ранен етап, 

изграждане на ключови умения, както и формиране на благоприятна инфраструктура и среда за превръщане на идеите в реални продукти с потенциал за 

комерсиализация. В рамките на една година сдружението организира над 10 курса за изграждане на умения и отчита над 50 разработени проекти в 

хакатони и курсове, като тенденцията за интерес към този вид активности е изцяло възходяща.  

 

Индикатор за ефективното сътрудничество между местната власт, бизнеса и научните и развойни структури е фактът, че през 2016 г. Русе получава 

номинация за "Аутсорсинг град на годината", обявена от Българската аутсорсинг асоциация. Номинацията е атестат за съвместните усилия на 

ангажираните със създаването на благоприятна бизнес среда за осигуряване на растеж в ИКТ и аутсорсинг секторите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България за периода 2014-2020 г. е включен 
икономически профил на Област Русе, който е повлиян в най-голяма степен от икономическите процеси в Община Русе и според 
който: "Отрасловата структура на областта е сравнително стабилна и се определя предимно от икономическите дейности в 

металургията, машиностроенето и металообработката - речни и речно-морски кораби, ножични кари, хидравлично 
оборудване, селскостопански машини, възли и детайли. Химическата промишленост се утвърди с производството на моторни 

и индустриални масла, бои и лакове, фолирани пластмасови изделия, изделия от пенополистирол, изолационни материали. 
Текстилът и конфекцията са едни от значимите за индустриалното развитие отрасли. От хранителните продукти и 

напитки основно се произвеждат и преработват месо и риба, консервиране на зеленчуци, производство на растителни и 
животински мазнини, производство на мляко и млечни продукти, мелнични продукти, готови храни за животни, хляб, хлебни и 

сладкарски изделия, захар, готови храни, кафе, чай, тестени изделия и напитки. Област Русе заема особено място в 
българската национална история и притежава богато културно-историческо наследство, включително паметници от 

световно значение като Ивановските скални църкви. Областта разполага с уникални природни дадености, като Дунавското 
крайбрежие, Природния парк "Русенски Лом" и т.н. В непосредствена близост се намират Поддържаният резерват "Сребърна", 
включен в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО, Тракийската гробница край с. Свещари, близо до гр. Исперих, 

също паметник на ЮНЕСКО, Велико Търново и Арбанаси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На база анализа на тенденциите и процесите в икономиката, могат да бъдат обобщени 

следните изводи: 
 

 

 

 На територията на Община Русе преобладават малките и средни фирми, които осигуряват значителен дял от заетостта; 

 Необходимо е провеждане на активна политика за насърчаване на инвестициите, които да доведат до разкриване на нови работни 

места и да осигурят устойчив икономически растеж в Общината. Затова е разработена и се изпълнява Стратегия за инвестиционен и 

сити маркетинг за периода 2014-2020 г.; 

 Определящо значение за русенската икономика имат икономическите дейности "преработваща промишленост", "търговия, ремонт 

на автомобили и мотоциклети", "транспорт, складиране и пощи" и "строителство"; на тези сектори се дължи най-голямата част на 

произведената продукция в Община Русе, като тук е и най-големият брой на действащи предприятия с най-много заети и наети 

работници; 

 С висок потенциал за развитие се очертават също и секторите  "селско, горско и рибно стопанство", "хотелиерство и 

ресторантьорство" и "създаване и разпространение на информация и творчески продукти"; 

 С ключово значение за Община Русе се явява подотрасъл "машиностроене, металообработване, металургия", по-конкретно 

дейностите в сферата на автомобилостроенето и производството на части и инструменти за автомобили, транспортни и строителни 

машини; 

 Определящи за икономиката на Русе са още производството на текстил и конфекция, химическата промишленост, електронната 

промишленост и мебелната индустрия; 

 

 


