
SWOT-АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА 
ОБЩИНА РУСЕ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Стратегическо местоположение на Общината – през територията ѝ 

преминават паневропейски транспортни коридори 7 и 9, наличие на 

Дунав мост, близост до столицата на Румъния – Букурещ  

 Близост до голямо международно летище – Букурещ 

 Установени контакти и създадено ефективно партньорство между 

представители на публичната администрация и НПО от трансграничния 

регион Русе - Гюргево 

 Равномерно разпределени населени места върху територията на 

Общината 

 Добре развита пътна мрежа с обществен транспорт до всички населени 

места в Общината 

 Развита пристанищна инфраструктура 

 Наличие на водоснабдяване във всички населени места в Общината 

 Наличие на фиксирана телефонна мрежа във всички населени места, 

както и пълно покритие на всички мобилни оператори 

 Покритие на всички населени места с радио и телевизионни сигнали  

 Наличие на структури за подкрепа на бизнеса като бизнес центрове, 

регионални структури на Българска търговско-промишлена палата и 

Българска стопанска камара, Индустриални зони 

 Добре изградена система от институции за образование, допълнителна 

квалификация и преквалификация, наличие на университет и висше 

училище 

 Наличие на висококвалифицирана работна сила 

 Изградени и добре функциониращи структури за научно-

изследователска и развойна дейност 

 Добре развита мрежа от здравни заведения за болнична и 

извънболнична помощ 

 Добре функциониращи партньорства с неправителствения сектор при 

 Отдалеченост от институциите на държавната администрация на 

централно ниво 

 Отдалеченост от летищата в София, Пловдив, Варна и Бургас, които са 

основни входни пунктове на чуждестранен туристопоток в България 

 Слабо развит индустриален сектор от общия дял на икономиката в 

Общината 

 Остаряла канализационната мрежа на гр. Русе и липсваща такава в 

останалите населени места от Общината 

 Непълноценно използване на местния туристически потенциал  

 Недостатъчно експлоатиране на  потенциала на железопътния транспорт  

 Ниска енергийна ефективност на масовите едропанелни жилища 

 Липса на автомагистрала и/или високоскоростен път, преминаващи 

през/ в близост до територията на Общината 

 Недостатъчен капацитет на уличната мрежа от централната част на Русе 

към югоизточните жилищни райони 

 Недостиг на места за паркиране в центъра на Русе 

 Частично амортизирана довеждаща туристическа инфраструктура 

 Недостатъчна квалификация на заетите в сектор туризъм 

 Лимитиран брой туристически услуги 

 По-ниско от средното за страната ниво на работната заплата  

 Липса на пътнически терминал на крайбрежната зона в гр. Русе, 

отговарящ на съвременните стандарти 

 Ниска атрактивност на крайбрежните градски зони като места за отдих и 

обекти на туристически интерес 

 Ограничен достъп до специализирана лекарска помощ в малките 

населени места  

 Амортизирана материална база в детски градини и училища 



осигуряването на социални услуги 

 Добре развита културна инфраструктура и разнообразен културен 

календар 

 Висок относителен дял на населението в трудоспособна възраст 

 По-ниски нива на безработица в Общината в сравнение със стойностите 

на показателя на ниво област и в страната като цяло 

 Богато културно-историческо наследство и наличие на природни 

забележителности в Общината, благоприятстващи развитието на 

туризма 

 Достъпност на туристическите обекти в Общината 

 Добре развита спортна инфраструктура 

 Дългогодишни традиции в лозаро-винарството 

 Липса на крупни замърсители на компонентите на околната среда 

 Тенденция за подобряване на показателите за качество на атмосферния 

въздух в резултат на реализация на Програма за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух 

 Действаща Програма за управление на дейностите по отпадъците на 

Община Русе 

 Реализиран Интегриран воден проект и изградена Градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води 

 Въведена система за разделно събиране на отпадъците 

 Наличие на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци и 

инсталация за сепариране на отпадъците 

 Работеща система за контрол на шумовите нива и наличие на 

стратегическа карта за шум на агломерация Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 Ниска степен на прилагане на  публично-частните партньорства в 

Общината 

 Висок дял на безработните с висше образование 

 Недостатъчно развито партньорство  между образователните институции 

и бизнеса за постигане на съответствие между предоставяното 

образование и  потребностите на работодателите 

 Недостатъчно модернизирана база на училищата 

 Лошо състояние на част от архитектурните паметници в града 

 Липса на превантивна програма срещу разрушителни действия и 

недостатъчно популяризиране на културно-историческото и природно 

наследство; 

 Раздробеност на собствеността върху земята 

 Слабо развито оранжерийно производство 

 Високи нива на фини прахови частици в атмосферния въздух 

 Наличие на директни зауствания на непречистени или недостатъчно 

добре пречистени отпадъчни води 

 Липса на функционираща инсталация за предварително третиране на 

отпадъците преди депонирането им 

 Наличие на нерегламентирани сметища 

 Частично изградена газопреносна система в Общината 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Перспективи, свързани с позицията на Русе като Национален център за 

реализация на Дунавската стратегия 

 Възможност за бърза и евтина транспортна връзка с държавите от ЕС 

посредством река Дунав 

 Висок потенциал на река Дунав за развитие на воден транспорт, 

хидроенергетика и туризъм 

 Развитие на сътрудничеството по трансграничната агломерационна ос 

Русе – Гюргево – Букурещ  

 Наличие на потенциал за развитие на мултимодален транспорт  

 Перспективи за възобновяване на дейността на Летище Русе 

 Възможности за привличане на инвеститори в Общината чрез мерки за 

регионален и сити маркетинг 

 Потенциал за насърчаване на местния бизнес чрез изграждане и 

развитие на адекватна на потребностите бизнес инфраструктура и 

редуциране на административните бариери 

 Потенциал за интензифициране на иновационните процеси и 

стимулиране на НИРД за повишаване конкурентоспособността на 

икономиката 

 Възможности за пълна газификация на производствените предприятия в 

промишлените зони и извън тях 

 Потенциал за използване на възобновяеми енергийни източници и 

въвеждане на енергоспестяващи технологии в общинската 

инфраструктура със средствата на ЕС 

 Потенциал за диверсифициране на културните дейности в Общината 

чрез използване на европейските финансови механизми, донорски 

програми, форми на ПЧП 

 Потенциал за позициониране на Община Русе като атрактивна 

туристическа дестинация в програмите на международните 

туроператори  

 Възможност за привличане на финансиране от фондовете на ЕС за 

реализирането на  проекти в рамките на трансграничния регион Русе-

Гюргево през програмния период 2014-2020 г. 

 Неблагоприятни демографски тенденции – устойчив отрицателен 

естествен прираст, отрицателен механичен прираст (вътрешна и външна 

миграция на населението), в това число на млада и високообразована 

работна сила 

 Намаляване на населението в трудоспособна възраст 

 Застаряващ преподавателски персонал в Общината 

 Ограничаване на средствата за култура в държавния бюджет 

 Свиване на икономическата активност в малките населени места 

 Забавяне реализацията на проектите за построяване на магистрален път 

Русе – Велико Търново, завършването на автомагистрала "Хемус" и 

построяването на още един мост над Дунав при Русе  

 Невъзможност за осигуряване на достъпни за всички представители на 

маргинализираните групи социални услуги 

 Политическа нестабилност в страната 

 Отлагане на строителството на високоскоростни пътища 

 Повишаване на цените на основните енергоносители 

 Продължаваща тенденция на повишаване на нивата на безработица в 

Общината 

 Продължаващо повишаване на нивата на шум от автомобилния трафик 

 Запустяване на земеделски земи 

 



 Увеличаване на търсенето на  екологично чисти земеделски продукти 

 Наличие на възможности за финансиране на развитието на биологично 

земеделие в Общината от оперативните програми през програмния 

период 2014-2020 г. 

 Наличие на потенциал за развитие на клъстери в Общината 

 


