ПРОЕКТ към 21.08.2013 г.
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ 2014-2020
1. Рамка за разработване на стратегическата част на Общинския план за развитие
Стратегическата част на Общинския план за развитие на Община Русе отразява
визията и целите за развитие на общината в унисон с предвижданията на документите,
задаващи насоките в регионалната политика на европейско, национално и регионално
ниво. Стратегията вплита в своите принципи постановките на основните стратегически
документи, които очертават политиките за развитие на България и нейните региони за
следващите години - Националната програма за развитие „България 2020”,
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната концепция
за пространствено развитие 2013-2025 г., Регионален план за развитие на Северен
централен район 2014-2020 г., както и Областната стратегия за развитие на област Русе
2014-2020 г. В по-широк контекст, Общинският план за развитие на Община Русе отчита
основните постановки на Стратегията „Европа 2020”, Стратегията на Европейския съюз
за развитие на Дунавския регион, и се съобразява с еволюцията на новата Кохезионна
политика.
Стратегия „Европа 2020” и новата политика на Европейския съюз за програмния
период 2014-2020 г.
Основният стратегически документ, който задава рамката на развитието на ЕС
до 2020 г., е Стратегията „Европа 2020”. Стратегията адресира очакваните резултати на
развитието до 2020 г. по отношение на заетостта, иновациите, образованието, борбата
с глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, бедността, чрез
подкрепа на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Политиката на сближаване
на ЕС за периода 2014-2020 г. чрез Общата стратегическа рамка си поставя ясни цели за
следващия програмен период в държавите-членки и техните региони. Прилагането на
широкообхватен подход към териториалното измерение на политиката за развитие и
използване на интегрирани териториални инвестиционни мерки е регламентирано в
новата политика на сближаване. Пълното използване на вътрешния потенциал за
развитие на регионите и общините ще трябва да получава все по-голямо внимание.
Необходимо е да се определят интегрирани подходи за борбата срещу бедността и за
посрещане на нуждите на целевите групи с най-висок риск от дискриминация или
изключване, със специално внимание към маргинализираните общности.
Кохезионната политика става ключов инструмент за реформи.
Стратегия на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион
България ще участва активно в изпълнението на макрорегионалната Стратегия
на ЕС за развитие на Дунавския район. Проектите, в подкрепа на Дунавската стратегия,
които се концентрират върху 4-те приоритетни области и 11-те приоритетни цели, ще
се реализират чрез изпълнението на всички програми, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, ТГС България – Румъния, както и тези по новата
транснационална програма „Дунав”. Определените приоритетни области (ПО) в Плана
за действие на Дунавската стратегия включват:
ПО1A - Подобряване на мобилността и мултимодалността / вътрешните водни
пътища, като се предвижда карго транспортът по реката да се увеличи с 20% до 2020 г.
в сравнение с 2010 г.; да се преодоляват пречките на корабоплаването, да се
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разработят ефективни мултимодални терминали на речните пристанища по поречието
на река Дунав, интегрирани речни системи и др.
ПО1B - Подобряване на мобилността и мултимодалността - автомобилни,
железопътни и въздушни връзки чрез развитие на ефективни мултимодални
терминали на речните пристанища на река Дунав и сухи пристанища, които да свързват
вътрешните водни пътища с железопътния и автомобилния транспорт до 2020 г.
ПО2 - Насърчаване на по-устойчива енергия за постигане на националните цели,
базирани на целите на "Европа 2020" по отношение на климата и енергията.
ПО3 - Насърчаване на културата и туризма, контактите между хората.
ПО4 - Възстановяване и поддържане на качеството на водите на р. Дунав.
Национална програма за развитие на България до 2020 г.
Националната програма за развитие „България 2020” е рамков дългосрочен
документ, който определя визията и общите дългосрочни цели на всички национални
политики за период от 10 години за всички сектори на държавното управление,
включително техните териториални измерения. НПР „България 2020” е основата при
програмирането на стратегическите документи/програми във връзка с изпълнението и
на общностните политики през следващия програмен период. Определени са 8
приоритета на националната политика за развитие:
1. Подобряване на достъпа и качеството на образованието и обучението, както и
качествените характеристики на работната сила;
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал;
4. Развитие на селскостопанския сектор за осигуряване на хранителна сигурност и
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчивото управление на
природните ресурси;
5. Подкрепа на иновациите и на инвестиционните дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката;
6. Укрепване на институционалната среда за по-ефективни обществени услуги за
гражданите и бизнеса;
7. Енергийна сигурност и повишаване на ефективността на ресурсите;
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане
на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката
за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за
координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното
синхронизиране. НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно
допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и
секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на
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районите. Главната стратегическа цел на НСРР е постигане на устойчиво интегрирано
регионално
развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в
икономически, социален и териториален аспект”. Общинският план за развитие 20142020 г. следва да допринесе за реализация на стратегическите цели на НСРР 20122022г. , които включват:
 Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален
план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на
околната среда.
 Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал.
 Териториално сближаване с европейските региони чрез трансгранично,
междурегионално и транснационално сътрудничество.
 Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градовецентрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в
населените места.
Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ,
определящ пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на
елементите на националната територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано
планиране за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социалноикономически секторни планирания на национално ниво, в контекста на
общоевропейското пространствено развитие. Тя служи за по-добро съответствие,
координация и допълване на дейностите, реализирани по линия на различни секторни
политики на една и съща територия, включително на ниво град. НКПР идентифицира
набор от подходящи за подкрепа градове по ОПРР за прилагане в тях на целенасочена
държавна политика за градско развитие, както и модела и визията за пространственото
развитие с хоризонт до 2025-2030 г. Освен подкрепата за умерено полицентричен
модел на пространствено развитие стратегическа цел 5 на НКПР е насочена към
“Стимулирано развитие на специфични територии” (крайбрежни Черноморски,
крайбрежни Дунавски, планински гранични и периферни).
Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г.
Регионалният план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на Северен
централен район в контекста на идентифицираните проблеми и потребности на
развитието и стратегическия пакет от национални и документи на ЕС, формиращи
основните цели, приоритети и политики на развитието през периода 2014-2020 г.
Стратегическите цели, формулирани в РПР на СЦР, са:
 Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост,
производителност на труда и приложение на иновации в икономиката,
характерни за районите от Дунавското пространство;
 Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и
вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от
социална изолация и бедност;
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Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и
устойчиво развитие на територията и населените места;
Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните
промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване
на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на
енергия от ВЕИ.

Областна стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г.
Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на
областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за
развитие и общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между
отделните равнища на планиране и управление в страната гарантира по-голям синхрон
и допълняемост при стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие.
Основната стратегическа цел на Областната стратегия за развитие на Област
Русе 2014-2020 г. е „интензивно и устойчиво икономическо, социално и териториално
развитие, създаващо условия за постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на
развитите европейски страни. Утвърждаване на област Русе като притегателен център
за България в Дунавския регион и движеща сила в Северен Централен район на
междурегионалното, транснационалното и трансгранично сътрудничество”.
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2. Стратегия за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
Целите, приоритетите и мерките, заложени в стратегическата част на ОПР на
Община Русе 2014-2020 г., кореспондират с изводите от социално-икономическия
анализ, наличния потенциал и външните фактори, които следва да бъдат използвани
като материален, финансов и интелектуален ресурс в действията за постигане на
желаната визия в развитието. Основните постановки, произтичащи от състоянието и
тенденциите в развитието на Община Русе, заедно с тези, заложени в европейските
документи и в стратегическите документи за развитие на национално и регионално
ниво, очертават контекста за формулиране на визията и целите за развитие на
общината.
Двигател на растежа в общината е „икономиката на знанието и иновациите“,
която се нуждае от здрави, високообразовани, свободни, мобилни и предприемчиви
хора, добро управление на всички нива, нови технологии и качествени услуги;
приоритетно фокусиране върху опазването на околната среда, културното наследство и
историческата идентичност като добавена стойност в развитието; засилване на
териториалното измерение, подобряване на взаимодействието на общинския център с
останалите населени места в общината; по-добра свързаност чрез подобряване на
транспортната и другите инфраструктури, които гарантират достъп до здравеопазване,
образование, високоскоростен Интернет и енергийни мрежи; както и използване на
трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.
2.1. Визия за развитието на Община Русе
Визията, заложена в сега действащия ОПР 2007-2013 г. има следната формулировка:
„Русe – съвременна европейска община, индустриален, транспортен и културен
център по поречието на река Дунав, привлекателно и сигурно място за живот,
бизнес и туризъм”
Основавайки се на това желано състояние на социално-икономическия и
екологичен комплекс на общината, целите, които Регионалният план на СЦР и Областната
стратегия за развитие на Област Русе поставя за периода до 2020 г. и основните
идентифицирани в анализа потенциали и потребности за подобряване общото състояние
на общината, е формулирана следната визия за развитие на община Русе:
“Русе е емблематична за България община, динамично развиващ се дунавски регион
от национално значение с развита икономика и инфраструктура, където се
осъществяват индустриални, транспортно-логистични, туристически, културни,
земеделски и образователни дейности, привлекателни за инвеститори и туристи и
осигуряващи високо качество на живота на жителите на общината, обединяваща по
най-ефективен начин потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и
интелигентен растеж”
2.2. Стратегически цели за развитието на Община Русе
Стратегическите цели са формулирани в реално измерими и ясни дефиниции,
реализирането на които ще доведат до постигане на описаното във Визията желано
социално-икономическо и екологично състояние на община Русе. Общинският план за
развитие на Община Русе 2014-2020 г. синхронизира стратегическите постановки на
основните стратегически документи – Стратегията Европа 2020, Стратегията на
Европейския съюз за региона на река Дунав, Националната стратегия за регионално
развитие 2012 -2022, Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-
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2020 и Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020. Съобразявайки тези
документи Общинският план за развитие на Община Русе поставя акцент върху
икономическо, социално и териториално сближаване на европейско, национално и
регионално ниво, която е във фокуса на основната стратегическа цел, допълнена от
превръщането на общината в притегателен център и движеща сила в национален и
регионален мащаб, както и в Дунавското пространство.
Предвид изходния статус на Община Русе и приоритетите за развитие в
европейски, национален и регионален мащаб се извеждат следните приоритетни
области, където да бъдат насочени усилията на социално-икономическата политика:
 По-добра бизнес среда и насърчаване на икономическия растеж, по-висока
заетост, подкрепа на развитието на промишлеността, повече инвестиции (вкл. в
НИРД и иновации);
 Съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите хора – създаване
на работни места за младежи; намаляване дела на рано напусналите училище,
увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование и намерили
своята реализация в община Русе и в България; повишаване на жизнения
стандарт на населението; преодоляване на риска от социална изолация и
бедност;
 По-добра свързаност – по-добра инфраструктура и по-добра вътрешна
свързаност и валоризиране на географското разположение на общината в
международен план чрез големи инфраструктурни обекти;
 Развиване на културната и териториалната идентичност на региона;
 Устойчиво/екологосъобразно и динамично развитие на отраслите, свързани с
природния и културен потенциал на общината, в т.ч. селско стопанство и
туризъм и др.
В този контекст Общинският план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
дефинира следната основна цел:
Основна стратегическа цел за развитие на Община Русе
Интензивно и устойчиво икономическо и териториално развитие, осигуряващо
висок стандарт на живот на жителите на община Русе. Утвърждаване на Русе като
Дунавската столица на България и лидер за изпълнение на Стратегията на ЕС за
Дунавския регион.
Основната стратегическа цел за развитие на община Русе е конкретизирана в
следните четири стратегически цели, които задават основните посоки за развитие през
следващия планов период.
Стратегическа цел 1 Развитие на конкурентоспособна икономика с темпове на растеж
над средните за страната.
Стратегическата цел е насочена към постигане на устойчив растеж, базиран на
ефективно прилагане на иновативни подходи, технологии и взаимодействие между
индустриалния сектор, сектора на услугите и научния потенциал за повишаване
конкурентоспособността на икономиката в общината. Едновременно с това, усилията
ще бъдат фокусирани върху предоставянето на целенасочена подкрепа за
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съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на предприемаческата активност
на местно ниво за създаването на нови малки и средни предприятия от една страна,
както и реализиране на дейности, свързани с привличането на нови инвестиции
/вътрешни и международни/, които ще влеят свеж ресурс за развитието на местната
икономика, вкл. високотехнологични дейности, която генерира продукти с висока
добавена стойност. По този начин създаването/привличането на нови предприятия ще
има директен ефект върху повишаването на местната заетост, увеличаването на
разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната мотивация да останат
в региона. При реализацията на тези приоритети специално внимание ще бъде
обърнато върху насърчаването на развитието на селското стопанство и туризма.
Финансовото подпомагане за увеличаване на конкурентоспособността на българските
МСП във всички сектори е основна политика в рамките на помощта от ЕС, особено чрез
интервенции, стимулиращи цялостното подобряване на бизнес средата; повишаване
на производителността; улесняване на достъпа до нови пазари и
интернационализацията на българските фирми; съкращаване на пътя до крайните
клиенти (особено за хранително-вкусовата промишленост); разработване, пазарна
реализация и маркетинг на нови продукти, процеси, услуги и бизнес-модели; засилено
навлизане и трансфер на иновациите на пазара; ресурсната ефективност, достъп до
качествени бизнес консултации и т.н. По отношение инвестициите в предприятия,
приоритетите за финансиране по Структурните фондове ще бъдат насочени към
подобряване на производителността и ефективността на дейността на МСП и за
създаване на реални конкурентни предимства на местните и експортните пазари. Също
така, средствата ще се ползват за подобряване на сътрудничеството между МСП. Ще се
осъществят въздействия и към диверсифициране на икономическите дейности,
продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се
потребности/търсене на пазара.
Стратегическа цел 2 Социална сигурност, достъпност, включване и перспективи.
Стратегическата цел е насочена към преодоляване на различията в социалната
сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за
развитие и реализация на човешкия капитал. Това предполага и подобряване на
здравния, образователния и социалния статус на хората за постигане на значително повисоки показатели по отношение на икономическата активност, заетостта и
производителността на труда на населението в общината.
Фокусът на втората стратегическа цел е поставен върху развитието на човешкия
ресурс и подобряването на управленския капацитет и координацията между органите
на централната власт, представени на местно ниво и на структурите на местното
самоуправление. Залагането на така формулираната стратегическа цел в областта на
развитието на човешкия ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на
констатираните, продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие.
Приоритетните дейности са ориентирани към разширяване на достъпа до качествено
образование; постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо
промените в пазара на труда; създаване на условия за заетост, гарантираща социално
включване; изграждане на адекватна инфраструктура за образование и
здравеопазване, спортна и културна инфраструктура; осигуряване на по-добър здравен
статус на населението и подобряване на социалното включване.
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Стратегическата цел е насочена и към утвърждаването на културата като ресурс
за устойчиво обновяване и развитие на градски пространства, икономически, културни
и обществени сектори, като инструмент за приобщаване и сътрудничество в
регионален, национален, трансграничен и транснационален мащаб, като средство за
разгръщане на творчески потенциал на местните общности, което от своя страна ще
гарантира висок стандарт, нова добавена стойност и качество на живот. Този процес се
основава на ефективно прилагане на иновативни подходи, стимулиране на
креативността, привличане на нови публики, подобряване на културната
инфраструктура, насърчаване развитието на креативните и творчески индустрии,
подобряване на достъпа до културата и създаване на възможности за участие и
включване в културния процес.
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в
регионален, национален и международен план.
Стратегическата цел е насочена към балансирано, интегрирано и устойчиво
развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в общината,
подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното,
трансграничното и транснационално сътрудничество. Целта е периферното
разположение на общината да се превърне от ограничител в стимулатор за развитие.
Това обуславя необходимостта от повече инвестиции в инфраструктура чрез
реализиране на важни инфраструктурни проекти. Изпълнението на стратегическата цел
е свързано с изграждането и реконструкцията на транспортната инфраструктура и
създаването на оптимални условия за развитие на икономиката и за подобряването на
достъпа до пазари. Стратегическите инвестиции в сектора на транспорта ще
допринесат за неговото преструктуриране, за въвеждане на принципите на доброто
управление, за ресурсната ефективност и за повишаване на конкурентоспособността на
икономиката. Бързото развитие на транспортната инфраструктура е основно условие за
генериране и поддържане на висок икономически растеж, за балансирано развитие и
предпоставка за привличане и оползотворяване на местните, национални и
чуждестранни частни инвестиции. Всичко това е подчинено на основната стратегическа
цел за интензивно и устойчиво икономическо и териториално развитие и за
превръщането на Русе във водещ логистичен център не само в България, но и на
Балканите. Стратегическото географско разположение на Русе на два Паневропейски
транспортни коридора №7 и №9, както и близостта до четиримилионната румънска
столица Букурещ определят значителния потенциал на трансграничния Еврорегион
Русе-Гюргево и утвърждаването на Русе като център за стопанска активност и растеж. В
подкрепа на това са плановете за развитие на Пристанище Русе в мултимодален
център, в който се осъществява връзка между три основни вида транспорт – воден,
сухопътен и железопътен. С железопътния път Русе-Варна се осъществява връзка
между речното и морското пристанище, които създават условия за развитието на
логистична верига за доставка на товари с участието на речен, морски и ЖП транспорт и
чрез коридори ТРАСЕКА ще може да се реализира връзка със страните от Средна Азия и
Китай. Близостта на Русе до Букурещ и до две морски пристанища /Варна и Констанца/
създава предпоставки за допълнително развитие. Географското положение и
възможностите за ползване на добре изградена транспортна инфраструктура създават
предпоставки за интензивно развитие на транспорта и спедицията. Профилът и
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географското положение предполагат развитието на Русе и региона да бъдат по-тясно
свързани с река Дунав.
Стратегическа цел 4: Насърчаване опазването на околната среда и създаване на
условия за развитие на екологосъобразна енергийна инфраструктура.
Тази стратегическа цел е насочена към развитието на по-екологична и поконкурентоспособна икономика, която използва по-ефективно ресурсите, което да
доведе до намаляване на въглеродните емисии, предотвратяване замърсяването на
околната среда и загубата на биоразнообразие. Съобразно Националната стратегия за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г., която напълно отразява целите на
стратегията „Европа 2020“, един от подходите за пространствено планиране е
осигуряването на устойчиво градско развитие. Една от стъпките за реализирането на
такъв подход е „последователното координирано решаване на икономическите,
екологичните, социалните и културните въпроси, възникващи в градовете чрез
концентрация на ресурси за трайно подобряване на градската среда и качеството на
живот“. Във връзка с това Общината трябва да работи в посока интелигентно
управление на „градските екосистеми – вода, енергия, отпадъци“ и насърчаване
използването на възобновяеми енергийни източници. Тази стратегическа цел се
фокусира върху подобряването на качеството на живот, намаляване на отрицателната
зависимост между икономически растеж и въздействие върху околната среда,
свързано с използването на природни ресурси и устойчивото екологосъобразно
енергийно развитие. Стратегическата цел е насочена към осигуряването на поздравословна околна среда и по-ефективно използване на ресурсите чрез създаване на
предпоставки за опазване чистотата на въздуха, водите и почвите и подобряване на
екологичните стандарти по отношение на управлението на отпадъците. Усилията ще
бъдат съсредоточени и към намаляване на потреблението на енергия в публичния
сектор, което се разпределя в няколко основни направления:
 Общински сгради – административни центрове, училища, спортни съоръжения,
медицински заведения и заведения за социални грижи, жилищни сгради;
 Обществен транспорт – служебни коли, коли за извозване на отпадъците, коли
за почистване на улиците, обществен градски и извънградски транспорт;
 Комунални услуги – улично осветление, водоснабдяване и канализация.
Въвеждането на енергоспестяващи мерки при крайните потребители на
общински обекти ще доведе до значително облекчаване на общинските бюджети.
Едновременно с това тази стратегическа цел е насочена към стимулиране
използването на енергия от възобновяеми източници и оползотворяване на местният
им потенциал. Реализирането на мерки и дейности, целящи оптимално използване на
местния потенциал на възобновяеми енергийни източници ще доведе до устойчиво
енергийно развитие и намаляване на вредното въздействие от енергийния сектор
върху околната среда. Чрез въвеждането на мерки за оползотворяване на ВЕИ
потенциала в Община Русе се подпомага поетия ангажимент на страната за изпълнение
целите на „Стратегия Европа 2020” по пакет енергетика/климат за достигане на 16%
енергия от ВЕИ в крайното енергийно потребление на страната.
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4. Приоритети и специфични цели на Общинския план за развитие.
Приоритетите и специфичните цели са обусловени от текущото състояние на
общината, от нейния собствен потенциал и ресурс и от плановете за постигане на
икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на територията. Основно
предизвикателство пред общината е превръщането й в устойчиво развиващ се
европейски район, интегрална част от Дунавското пространство. При формулиране на
стратегическите цели, приоритети и специфичните цели са следвани основните
принципи:
 Устойчивост – основен като принцип, който се прилага за всички пространствени
дейности в Стратегия за устойчиво интегрирано регионално развитие;
 Териториално сближаване, като резултат от добре балансирано социалноикономическо регионално развитие;
 Засилване на конкурентоспособността, което означава по-нататъшното развитие
на урбанизираните територии и в същото време укрепването и функционално
профилиране на по-слабо развитите части от разглежданата територия, особено
на селските райони;
 Полицентрично териториално развитие, с подчертана ролята на градовете и
агломерационните формирования, както и укрепване на връзките между
селските и градските райони;
 Създаване и укрепване на мрежа от градове и населени места, които могат да
осигурят развитието на нови допълващи функции;
 Подобряване на транспортната достъпност, като основен фактор за отключване
на териториалния потенциал за по-добро балансирано развитие;
 Развиване на културната и териториалната идентичност на региона;
 Подобряване и защита на природното и културното наследство като ресурс за
развитие.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Развитие на конкурентоспособна икономика с темпове на
растеж над средните за страната
Приоритет 1.1 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес и развитие на икономика, основана на знанието, иновациите и новите
технологии.
Специфична цел 1.1.1 Развитие на ефективна бизнес инфраструктура за подкрепа на
стопанската инициатива.
Специфичната цел е насочена към предоставяне на оптимални условия за
бизнес с акцент върху МСП, иновативните компании и насочените към развойна
дейност дружества и университетски институции, както и подкрепа за развитието на
производства с висока добавена стойност. Специфичната цел се реализира чрез
изпълнението на следните мерки.
Мярка 1 - Изграждане на индустриални, технологични и транспортно-логистични
паркове
Мярка 2 - Осигуряване на база и благоприятни условия за растеж на субектите,
заети с НИРД
Мярка 3 – Подпомагане развитието на бизнес инфраструктура
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Мярка 4 - Разширяване на обхвата и ефективността на работа на местните
браншови организации, подкрепящи бизнеса, както и тяхното сътрудничество с
местната власт
Специфична цел 1.1.2. Стимулиране на партньорства между научните институции,
публичния и частния сектор.
Във фокуса на тази специфична цел е поставена необходимостта от
осъществяване на устойчиво партньорство между научните институции и
икономическите субекти, с оглед развитието на НИРД. Обхватът на мерките,
адресиращи този приоритет, включва:
Мярка 1 - Създаване на партньорски мрежи и стимулиране на публично-частните
партньорства
Мярка 2 – Създаване и развитие на изследователски центрове, програми и проекти
за подпомагане на транснационалното сътрудничество и научен обмен между
висши учебни заведения, професионални училища и други в европейски контекст
Мярка 3 - Подкрепа за създаване на нови местни фирми и съдействие на местната
власт за намаляване на административната тежест и регулаторните режими за бизнеса
Специфична цел 1.1.3. Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и
създаването на клъстери.
Специфичната цел е насочена към осигуряването на необходимите условия за
устойчивото развитие и растежа на местните МСП, подкрепяйки техни партньорски
инициативи. Стимулира се изграждането на затворени производствено-обслужващи
цикли и взаимното допълване на компаниите в клъстери от предприятия.
Мярка 1 – Стимулиране на бизнес сътрудничеството и развитието на МСП,
разработване и изпълнение на проекти от бизнеса
Мярка 2 – Развитие на инициативи за създаване на пилотни клъстери
Мярка 3 - Организиране на бизнес форуми за споделяне на опит в решаването
на проблеми
Мярка 4 - Въвеждане на нови енергоспестяващи и екологични технологии за
повишаване производителността, качеството и добавената стойност от произведената
продукция
Специфична цел 1.1.4. Подобряване на условията за привличане на чуждестранни
инвестиции във всички сектори на икономиката.
Специфичната цел се реализира посредством изпълнението на набор от
следните мерки:
Мярка 1 - Реклама на предимствата на община Русе като подходящо място за
правене на бизнес
Мярка 2 - Работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото развитие
на национално, регионално и местно равнище
Мярка 3 - Подобряване на условията за бизнес, което да провокира навлизането
на местни и чуждестранни компании
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Приоритет 1.2. Развитие на силен туристически сектор, основан на богатото природно
и културно наследство и стимулиране на специфични за района видове туризъм.
Приоритетът съответства на общата визия за развитие на регионите в България,
очертана от НСРР и подчертаваща значението на туристическото развитие при разумно
използване и съхраняване на историческите и природните дадености. Устойчивите
туристически дейности изискват и разнообразяване на туристическия продукт и
стимулиране на алтернативните видове туризъм – културен, религиозен,
рекреационен, селски и др. Мерките се съобразяват със:
 Стратегически план за развитието на културния туризъм, въвеждащ понятието
ЛоКуС – локална културна система. Идеята на ЛоКуС-те е да бъдат интегрирани
разнообразните културни ресурси и инфраструктурни обекти в рамките на
дадено пространство и така да се разработи съвместен туристически продукт.
Територията на община Русе попада в ЛоКуС 4 По бреговете на Дунава,
включващ Плевен и Русе. Град Русе е основен административен и културен
център на ЛоКуС-а, характеризиращ туристическия потенциал на района за
развитие на вътрешен и международен туризъм. Стратегията за развитие се
концентрира върху валоризацията на река Дунав като естествена, свързваща ос
на цялата територия, за да се превърне ЛоКуС-ът в район, привлекателен за
развитие на туризъм;
 Концепцията за Културните коридори в Югоизточна Европа, следващи ясно
разграничими исторически пътища и търсещи повече контакт и обмен между
отделните обекти. През Русе преминават два от деветте културни коридора на
европейския югоизток
- Дунавски път и Източен път, разположен
перпендикулярно от река Дунав /Русе - Велико Търново - Стара Загора/.
Специфична цел 1.2.1. Опазване и развитие потенциала на природните дадености и
културно-историческото наследство и осигуряване на необходимите условия за
достъпност и комфорт на туристическите обекти.
Мярка 1 – Възстановяване, реставрация, консервация и съвременно експониране
на паметниците на културното наследство и обекти от туристически интерес
Мярка 2 - Социализация на обекти от туристически интерес и изграждане на
довеждаща транспортна и съпътстваща туристическа инфраструктура, включително
изграждане на подходи за хора с увреждания
Специфична цел 1.2.2. Стимулиране развитието на туризма по река Дунав
Мярка 1 – Промоция на интегрирани териториални проекти за развитие на
туризъм, свързан с идентичността на реката /речен туризъм с дестинация река Дунав –
река Русенски Лом/
Мярка 2 - Развитие на извънградските зони и крайбрежната ивица на река Дунав
като места за отдих и туризъм.
Мярка 3 - Развитие на яхтен туризъм, спортен риболов, круизи
Мярка 4 – Утвърждаване на крайбрежната зона на град Русе като атрактивно
място за провеждане на културни и развлекателни събития
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Мярка 5 - Реализация на устойчиви партньорски инициативи по река Дунав с
други региони в Европа
Специфична цел 1.2.3. Популяризиране на природните забележителности и на
културно-историческото наследство (материално и нематериално) чрез маркетинг и
реклама на туристически дестинации.
Мярка 1 - Създаване на интегриран туристически продукт и популяризирането
му в национален и международен план
Мярка 2 - Представяне чрез комуникационни кампании на исторически,
природни и културни атракции като ценно наследство и идентичност на Русе
Мярка 3 - Eкспониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за
интерпретация, анимация и др. на обектите от туристически интерес
Специфична цел 1.2.4. Стимулиране на специфични за района видове туризъм с фокус
върху целостта и разнообразието на предлагания в района туристически продукт.
Мярка 1 – Създаване на туристически продукти в областта на културния,
религиозния, селския и круизния туризъм
Мярка 2 - Осъществяване на интегрирани проекти с трансграничен и
транснационален характер
Мярка 3 - Привличане на туристи, проявяващи интерес към различни културни
източници с цел обогатяване на собствени културни преживявания и потребности
Приоритет 1.3 Насърчаване развитието на селскостопанския, горския и рибарския
сектори и диверсификация на икономическите дейности в малките населени места
чрез въвеждане на алтернативни производства и услуги
Специфична цел 1.3.1 Развитие на конкурентоспособни селскостопански, горски и
рибарски сектори, използващи ефективно местния потенциал.
Мярка 1 - Осигуряване на подкрепа за развитие на местни групи и сдружения на
производителите
Мярка 2 - Прилагане на финансови стимули за развитие на биологични
земеделски производства
Мярка 3 - Осигуряване на инфраструктура, включително и тържища за
селскостопанска продукция и продукция на преработвателната промишленост,
ползваща за суровини селскостопански продукти
Мярка 4 - Осигуряване на стимули за подкрепа на предприятия и реализация на
инвестиционни
намерения
в
преработвателната
и
хранително-вкусовата
промишленост
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социална сигурност, достъпност, включване и перспективи
Приоритет 2.1 Изграждане на устойчив и развит пазар на труда.
Специфична цел 2.1.1. Създаване на по-добри възможности за трудова заетост чрез
по-добра координация между образователната система и трудовия пазар.
Мярка 1 – Активиране на продължително безработни и неактивни лица
Мярка 2 - Осъществяване на инициативи, улесняващи прехода на младежите от
образование към заетост
Мярка 3 - Прилагане на специализирани мерки, програми и обучения, насочени
към безработните в неравностойно положение
Мярка 4 - Повишаване на квалификацията и уменията на заети и безработни
лица в съответствие с изискванията на пазара на труда
Мярка 5 - Подкрепа за самонаети лица и начинаещи предприемачи чрез
професионална квалификация и обучение на безработни, вкл. и тези от рискови групи
Специфична цел 2.1.2 Целенасочена подкрепа за разкриването на работни места и
преодоляване на диспропорциите на пазара на труда.
Мярка 1 - Прилагане на финансови преференции за работодателите, които
разкриват работни места
Мярка 2 - Подпомагане на МСП за запазване на работните места
Мярка 3 - Прилагане на стимули за икономически субекти, които наемат
служители на възраст над 55 години
Мярка 4 - Насърчаване на географската мобилност на работната сила
Приоритет 2.2. Устойчиво развитие качеството на човешкия капитал чрез подобряване
на достъпа до образователни, здравни и социални услуги и развитие на спорта
Специфична цел 2.2.1. Развитие на образователната система във всички степени и
форми на образование и хармонизиране качеството на образователните услуги с
европейските и световните стандарти
Мярка 1 - Подобряване на условията и програмите на образователните
институции и оптимизиране на тяхното управление
Мярка 2 - Реконструкция, енергийна ефективност и подобряване на състоянието
на материалната база на образованието и комплексното им интегриране в селищната
среда
Мярка 3 - Подобряване на взаимодействието с бизнеса на професионалните
училища и университети за адаптиране на програмите за обучение към търсенето на
трудовия пазар
Мярка 4 - Засилване на транснационалния изследователски и научен обмен
Мярка 5 - Адаптиране и разпространение на новаторски образователни
продукти за сферата на професионалното образование и обучение
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Специфична цел 2.2.2. Повишаване образователното развитие на населението и
насърчаване на ученето през целия живот
Мярка 1 - Стимулиране на програми и курсове за квалификация и
преквалификация на работната ръка съобразно тенденциите на трудовия пазар
Мярка 2 - Осигуряване на равен достъп на лица от уязвими групи и децата със
специални
образователни
потребности
до
качествено
образование
в
общообразователна среда, както и за развиване на адекватни социални умения
Мярка 3 - Осигуряване на стипендии на ученици със значими постижения в
областта на науката, изкуствата и спорта
Мярка 4 - Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал
Специфична цел 2.2.3. Осигуряване на висококачествени здравни и социални услуги на
населението
Мярка 1 - Ремонтиране, обновяване и подобряване на енергийната ефективност
на съществуващата материална база за здравни и социални услуги и комплексното им
интегриране в градската среда
Мярка 2 - Осъвременяване на техническото оборудване в здравните заведения
Мярка 3 - Повишаване на здравната култура на населението и прилагане на
образователни системи за профилактика и здравословен начин на живот
Мярка 4 - Активно въвличане на неправителствения сектор в предоставяне на
социални услуги
Мярка 5 - Доизграждане на мрежата от центрове, предлагащи на гражданите
социални услуги
Специфична цел 2.2.4. Подобряване на условията за развитие на спорта в общината
Мярка 1 - Модернизиране, реконструкция и изграждане на нова спортна база
Мярка 2 - Изготвяне на програми за развитие на детско-юношеския и
ученически спорт
Мярка 3 - Изграждане на спортна инфраструктура и база за развитие на
професионален спорт
Приоритет 2.3. Превръщане на културата във фактор за устойчиво и интегрирано
градско развитие чрез капитализиране на перспективите, произтичащи от участието на
България в инициативата „Европейска столица на културата“
Специфична цел 2.3.1. Утвърждаване на културата като публичен ангажимент и
източник за интегрирано развитие на града и региона
Мярка 1 - Децентрализация в управлението на културните дейности и укрепване
на институционалната инфраструктура в областта на културата, в т.ч. повишаване
квалификацията на работещите в културния сектор
Мярка 2 - Повишаване дела на проектното финансиране в областта на културата
Мярка 3 - Подобряване на условията за развитието на културното
предприемачество и третичния сектор
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Мярка 4 - Развитие на съвременното изкуство, творчеството, иновациите и
заличаване на границите център-периферия
Мярка 5 - Маркетинг, промоция и реклама на културния ресурс на региона в
национален и международен план
Мярка 6 - Създаване на условия за развитието на публично-частните
партньорства в културния сектор и обособяване на клъстери в областта на културата
Мярка 7 - Рехабилитация, доизграждане и модернизация на градската културна
инфраструктура
Мярка 8 - Развитие и усвояване на нови, адаптирани и алтернативни
пространства за култура
Специфична цел 2.3.2. Изграждане на платформа за социално включване чрез
децентрализация на културната активност и трансформация на модела за управление
на културния сектор
Мярка 1 - Разширяване социалната база на културния сектор
Мярка 2 - Младите хора и младежките организации – пряк участник и партньор
в развитието на културния процес
Мярка 3 - Проактивна социална политика в областта на културата и изкуствата
Специфична цел 2.3.3. Осигуряване на европейска свързаност и междукултурен диалог
и развитие мобилността на артисти и продукти
Мярка 1 - Изграждане на европейски партньорства и мрежи в областта на
културата
Мярка 2 - Свързаност на европейските култури
Мярка 3 - Свободно движение на артисти, проекти и произведения на
изкуствата
Мярка 4 - Утвърждаване на Русе като международен фестивален център
Приоритет 2.4. Укрепване на институционалния капацитет за добро управление и
ефективно прилагане на електронни услуги
Развитието на административния капацитет е основна предпоставка за
реализиране на амбициозните задачи, свързани с изпълнението на Общинския план за
развитие, подобряване на възможностите за усвояване и управление на средства от
различните програми и фондове на ЕС, прилагане на нови съвременни методи на
управление, базирани на повишени знания относно европейски добри практики.
Електронното правителство, качествените и ефективни обществени услуги за
гражданите и бизнеса са задължителни за ефективността на местната администрация.
Специфична цел 2.4.1. Развитие на административен капацитет за стратегическо
планиране, програмиране и управление на проекти за ефективното изпълнение на
Общинския план за развитие
Мярка 1 - Усъвършенстване на административния капацитет за стратегическо
планиране във връзка с разработване, мониторинг и оценка на планове и програми за
местно развитие
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Мярка 2 – Подобряване на процеса по разработване, изпълнение, мониторинг и
оценка на политики
Мярка 3 - Повишаване на капацитета за разработване, управление и мониторинг
на проекти
Специфична цел 2.4.2. Подобряване взаимодействието между администрацията и
структурите на гражданското общество
Мярка 1 – Подобряване процеса по провеждане на обществени консултации
Мярка 2 – Повишаване информираността на гражданите за дейността и
резултатите от работата на администрацията
Специфична цел 2.4.3. Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса
Мярка 1 - Въвеждане и утвърждаване на комплексно административно
обслужване за намаляване на усложнени процедури по предоставянето на услуги
Мярка 2 - Повишаване на квалификацията на служителите по административно
обслужване

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване на териториалната достъпност и свързаност в
регионален, национален и международен план.
Приоритет 3.1 Развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура
Приоритетът адресира стратегическото географско положение на община Русе
като пресечна точка на международни транспортни коридори и цели утвърждаването
на Русе като важен национален транспортен комуникационен и търговски възел.
Изграждането на съвременна инфраструктура е в унисон и се подкрепя от
инвестиционните приоритети на СКФ за периода 2014-2020 г. По-доброто транспортно
и информационно осигуряване се разглежда като възможност за гарантиране на
стабилен растеж.
Специфична цел 3.1.1 Изграждане на коридори с национално и наднационално
значение, включително за връзка с големите градски центрове в съседните страни
Изграждането на Коридор № 9 и обслужващите го съоръжения е приоритет не
само с национално, но и общоевропейско значение. Най-важното транспортно
направление по оста север-юг в България осигурява и свързаността между Турция и
Близкия изток от една страна и Северна Европа и Русия от друга. Развитието на
българо-румънския участък от най-важния европейски вътрешен воден път се очаква
да окаже сериозен ефект както върху икономическата активност, така и да засили
връзките със страните от средното и горното течение на река Дунав. Развитието на
транспортната мрежа и на свързващите пътни и жп мрежи между България и Румъния
ще стимулира не само процесите на транспортно и икономическо сътрудничество
между съседните страни, но и тези с Молдова, Украйна, Русия и Скандинавието,
ускорявайки потенциала на транспортните им системи. Развитието на международен
Източен Балкански коридор, допълващ функциите на Коридор №9, допринася за
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утвърждаването на Русе като пресечен възел на сухопътен и воден транспортни
коридори и за насърчаване на икономическото развитие в цялата община.
Мярка 1 - Изграждане и модернизация на Транс-европейски транспортен
коридор №7
Мярка 2 - Изграждане на Коридор №9
Специфична цел 3.1.2 Подобряване на междурегионалната свързаност и на
общинската транспортна инфраструктура
Развитието и укрепването на мрежа от градове - опорни центрове за
балансирано териториално развитие е немислимо без свързваща инфраструктура. В
този смисъл грижите за развитието и поддържането на регионалната и местната пътна
мрежа са от изключително значение. Съсредоточаването на набор от необходими
услуги в избран център с цел обслужване на определен периметър не може да се
реализира без осигурен транспортен достъп. Невъзможно е и валоризирането на
природното и културното богатство без подходяща достъпност.
За постигането на тази специфична цел биха допринесли следните мерки:
Мярка 1 - Рехабилитация на републикански пътища и железопътната
инфраструктура
Мярка 2 - Ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа за укрепване на
връзките град – заобикалящи го населени места
Приоритет 3.2. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на селищната
мрежа.
Приоритетът стимулира балансираното териториално развитие и едновременно
с това се стреми към концентрация на повече усилия в „полюсите на растеж”. Големите
градове са опорни центрове за организация на територията и двигатели на развитието.
В пространствено отношение важно значение за икономическото развитие на община
Русе има град Русе – административен център на общинско и областно равнище, както
и център на Северен централен район. Русе е основен център, влияещ върху
полицентричното развитие на селищната мрежа. В същото време, потенциалите на
града като организиращ център се нуждаят от доразвитие. Това налага да се търси
постигане на съответно съчетаване на качествата на градската и на агломерационната
среда, която да кореспондира с осъществяваните социално-икономически функции на
града в селищната и извънселищната среда. Целите на приоритета се подкрепят и от
бъдещите инвестиционни приоритети на СКФ.
Специфична цел 3.2.1. Интегрирано и устойчиво развитие на градската среда
Специфичната
цел
подкрепя реализацията
на
инвестиционни и
неинвестиционни проекти в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване
и развитие на град Русе. Планът включва както проекти за рехабилитация на градската
среда и инфраструктура, така и мерки за социална рехабилитация на зоните за
въздействие в града. Важна характеристика на ИПГВР на град Русе е неговото
надграждане като платформа за Еврорегион Русе-Гюргево, за трансграничното
сътрудничество България-Румъния и извеждането му като модел за реализиране на
Дунавската стратегия за периода 2014-2020 г.
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Мярка 1 - Реализиране на ИПГВР
Мярка 2 - Подобряване на транспортната и комуникационна свързаност с акцент
върху масовия обществен транспорт
Мярка 3 - Рехабилитация и изграждане на обществени пространства
Специфична цел 3.2.2. Подобряване на жизнената среда в малките населени места
Мярка 1 - Подобряване и разнообразяване на предлагането на основни
социални услуги
Мярка 2 - Разнообразяване на икономиката с цел запазване на заетостта на
местното население
Мярка 3 - Изграждане на местната инфраструктура, обновяване на селата и
опазване на местното културно и природно наследство
Мярка 4 - Разширяване, реконструкция и изграждане на водостопанската
инфраструктура и канализационната мрежа за отпадни води
Мярка 5 - Изграждане на широколентов достъп до Интернет в малките населени
места на общината
Приоритет 3.3. Разширяване на междурегионалното, трансграничното и
транснационалното сътрудничество
Периферното положение на община Русе по отношение на държавните граници
на България /широк излаз към река Дунав и обща граница с Румъния/ от недостатък,
следва да се трансформира в предимство за развитие на многообразни връзки с
трансграничен и транснационален характер. Община Русе ще продължи да развива
териториално сътрудничество, като се включва ползотворно в програмите за
трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, подкрепени от
СКФ и макрорегионалната Стратегия на ЕС за Дунавския район и създава партньорства
с други райони в Европа.
Специфична цел 3.3.1 Подкрепа на партньорството за постигане на устойчив и
надграждащ ефект в трансграничното сътрудничество Русе-Гюргево
В периода 2014-2020 г. важно изискване при разработване на програмите и
проектите за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е те да
допринесат за насърчаване на интегрирано регионално развитие и да бъдат
съобразени и насочени към постигане целите на Дунавската стратегия на ЕС и
Стратегията „Европа 2020”. Дейностите за подобряване на транспортната достъпност в
района за трансгранично сътрудничество България-Румъния следва да продължат в
периода до 2020 г. и да съдействат за по-добра интеграция и преодоляване на река
Дунав като препятствие за сътрудничеството и използването на местния потенциал на
районите. Ключовите дейности за сътрудничество ще се концентрират върху
подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на съвместни икономически,
социални и културни дейности, съвместно управление на рискове и опазване на
околната среда.
Реализацията на мерките по тази цел ще доведе до засилване на взаимната
обвързаност между българо-румънските ядра – градовете Русе и Гюргево, по-голяма
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икономическа активност и потенциал на Еврорегион Русе-Гюргево, до повишаване
гъвкавостта на пазара на труда и до социално сближаване между България и Румъния.
Мярка 1 - Развитие на устойчив социален и икономически капацитет
Мярка 2 - Развитие на партньорски мрежи
Мярка 3 - Изграждане на трансгранична инфраструктура
Мярка 4 - Съхраняване на околната среда и борба с промените в климата
Специфична цел 3.3.2 Стимулиране на заинтересованите страни в междурегионално и
трансгранично и транснационално сътрудничество за реализиране целите на
Дунавската стратегия
Транснационалното и междурегионалното сътрудничество ще продължат да се
развиват като инструменти за трансфер на опит и добри практики между европейските
райони в области, покриващи идентифицираните нужди на регионите и определените
тематични цели на Общата стратегическа рамка. Ще се реализират многостранни
проекти от общ интерес в областта на опазването на околната среда, развитието на
транснационалните транспортни и комуникационни мрежи, намаляване на
опасностите от технологични и природни рискове, изграждане на мрежи за трансфер
на технологии и познания. За реализацията на мерките по тази специфична цел
конкретни възможности ще даде новосъздадената „Трансгранична програма Дунав”,
която ще осигури ресурси за финансиране и иницииране на проектите, както и за
необходимите анализи и проучвания. За изпълнение на целта ще продължат да се
използват възможностите на Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария.
Мярка 1 - Организиране на проучвания, публични мероприятия, кръгли маси,
конференции и др. с цел осъществяването на партньорски инициативи
Мярка 2 - Обмяна на опит, изучаване на добри практики, въвеждане на
иновативни подходи в решаване на казуси от взаимен интерес
Мярка 3 - Изграждане на административен капацитет за разработване и
управление на проекти, както и синхронизиране и концентриране на действия за
постигане на общи цели
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Насърчаване опазването на околната среда и създаване на
условия за развитие на екологосъобразна енергийна инфраструктура
Приоритет 4.1 Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на по-здравословна
околна среда и по-ефективно използване на ресурсите
Специфична цел 4.1.1 Екологосъобразно управление на водните ресурси
Мярка 1 – Реконструкция, подмяна и изграждане на водоснабдителната и
канализационна инфраструктура
Мярка 2 – Екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите
отпадъчни води и качествено водоснабдяване с питейна вода
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Специфична цел 4.1.2 Екологосъобразно управление на отпадъците с цел
предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното им въздействие върху
човешкото здраве и околната среда
Мярка 1 – Подобряване на екологичния мениджмънт чрез изграждане на
инсталация за предварително третиране на отпадъците
Мярка 2 – Насърчаване на компостирането като начин на третиране на
биоразградими отпадъци
Специфична цел 4.1.3 Насърчаване опазването на околната среда, запазване на
природното и биологичното разнообразие и намаляване, ограничаване и превенция на
риска от замърсяване на околната среда
Мярка 1 – Внедряване, поддържане и усъвършенстване на системите за
управление, мониторинг и контрол на елементите на околната среда
Мярка 2 – Намаляване вредното въздействие върху водите чрез изграждане на
пречиствателни станции за отпадни води
Мярка 3 – Поддържане на защитените територии с цел намаляване загубата на
биоразнообразие и негативното въздействие върху хабитатите
Мярка 4 – Изграждане на информирано и отговорно гражданско общество във
връзка с опазването на околната среда
Приоритет 4.2 Развитие на енергийноефективна икономика с ниски нива на
въглеродни емисии за създаване на устойчив икономически растеж
Специфична цел 4.2.1 Въвеждане на енергоспестяващи и екологосъобразни
технологии и повишаване на енергийната ефективност
Мярка 1 – Ефективно прилагане на политики за повишаване на енергийната
ефективност
Мярка 2 – Подкрепа на инициативи свързани с енергийна ефективност и
енергиен мениджмънт
Мярка 3 – Стимулиране въвеждането на енергоспестяващи мерки в различни
направления на публичния сектор и производствени и промишлени предприятия
Специфична цел 4.2.2 Насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ и биогорива и намаляване
на въглеродните емисии в атмосферния въздух
Мярка 1 – Изготвяне на оценка на ВЕИ потенциала в Община Русе и
възможности за неговото оползотворяване
Мярка 2 – Прилагане на инструменти за осъществяване на националната
политика за развитие на енергийния сектор чрез разработването на програми за
насърчаване използването на ВЕИ
Специфична цел 4.2.3 Развитие на административен капацитет в сферата на
енергийната ефективност, енергията от ВЕИ и енергийния мениджмънт и мониторинг
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Мярка 1 – Повишаване на капацитета на местните власти в сферата на
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и по-ефективното
управление на енергийните ресурси

