
 

  

      

      

ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, 
СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 



 

 

Техническата инфраструктура обхваща пътната и жп мрежа, водоснабдителната и канализационната мрежа, енергийната и съобщителната мрежа. 

Недостатъчно развитата инфраструктура се явява основна пречка пред 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 

необходимостта от допълнително развитие на инфраструктурата. 

 

 1.1. Транспортна инфраструктура 

Сред основните конкурентни предимства на Община Русе е нейното стратегическо транспортно-географско разположение. От ключово значение за Русе 

са Паневропейски транспортен коридор №9 (ЕТК №9) и особено Паневропейски транспортен коридор №7 (ЕТК №7), който превръща река Дунав във 

вътрешноконтинентална връзка между Източна, Централна и Западна Европа. Той свързва Европа и Азия, като през Черно море се осъществява директна 

връзка с мрежата от вътрешни плавателни канали на Русия и страните от Каспийския басейн. Пресичането на тези два транспортни коридора обуславя и 

развитието на съответната транспортна инфраструктура. Географското положение и възможностите за ползване на добре изградена транспортна 

инфраструктура създават предпоставка за развитие на транспорта и спедицията. 

 

 1.1.1. Автомобилен транспорт 

Община Русе разполага с добре развита и равномерно разпределена по територията ѝ пътна мрежа. Формирана е от републикански и местни пътища. 

Конфигурацията на пътната мрежа е предопределена от спецификата на релефа, от исторически оформените трасета за близки и далечни 

кореспонденции, както и от значението на гр. Русе като важен стопански, бизнес и културен център. Територията на гр. Русе и прилежащата му зона се 

пресичат от следните пътища от републиканската пътна мрежа и общински пътища: І–2 / Е-70, І- 5 / Е-85, ІІ–21, ІІ–23, ІІ–52, ІІІ–202, ІІІ–501, ІІІ–2001, 

общински път RSE 1051 Русе – Николово – Юделник. 

 

 

1. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 

 



Основни пътни артерии 

 
 

Републиканските пътища осигуряват както връзките ѝ със съседните общини, така и далечните направления към София, Велико Търново, Силистра и 

Варна. Основните пътни артерии от републиканската пътна мрежа са ветрилообразно разположени и концентрирани в и около гр. Русе. През Общината 

преминават следните републикански пътища: І–5 / Е-85 (Русе-Бяла-Маказа-граница Гърция), І–2 / Е-70 (Русе-Разград-Варна), ІІ–21 (Русе-Тутракан-

Силистра), ІІ–23 (Русе - Червена вода - Кубрат Исперих), ІІ–52 (Русе-Мечка-Свищов-Никопол), ІІІ–501 (Русе-Иваново-Бяла, III-2302  Ч. вода – Семерджиево – 

Ветово - Сеново Общата им дължина на територията на Общината е около 102 км, от които 34.6 км - пътища първи клас, 44,6 км - втори клас. Гъстотата на 

пътната мрежа е около 0,179 км/км2. Част от път І-2/Е70 и път І–5 / Е-85 са трасе на Паневропейския коридор № 9.  



Елементите на пътната мрежа и пътните съоръжения – габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, хоризонтална маркировка и 

вертикална сигнализация са в добро състояние. Структурен елемент на пътната мрежа от съществено значение е Дунав мост, който осъществява връзка на 

пътната мрежа на Община Русе с пътната мрежа на Румъния. 

 

В основната си част републиканската пътна инфраструктура е в добро експлоатационно състояние. Най-натоварен и с най-голям брой пътнотранспортни 

произшествия е първокласен път I-5 (Е-85 Русе-В. Търново) в отсечката Русе-Бяла-разклон за Плевен, която свързва направленията Русе-София и Русе-

Свиленград.  

 

Друг съществен проблем представлява  състоянието на пътната и уличната  инфраструктура непосредствено в зоната на ГКПП Дунав мост, която се нуждае 

както от ремонт, така и от цялостна реорганизация на движението, естетизиране на околните пространства, изграждане на паркинги, поставяне на 

хоризонтална и вертикална маркировка и сигнализация. 

 

Бъдещите инвестиционни намерения на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за развитие на републиканската пътна мрежа на територията на Община 

Русе включват: 

  Изграждане на автомагистрален път "Русе-Бяла-Велико Търново" е сред приоритетните пътни проекти до 2022 г.; 

  Извеждане на автомобилното движение извън чертите на гр. Русе – Скоростен път "Русе –Свиленград" от км. 0+000 до км. 276+988; 

  Изграждане на скоростен път Русе-Разград-Шумен; 

  Рехабилитация на път II -23 Русе-Червена вода-Кубрат-Исперих; 

  Рехабилитация на път III-2302 Червена вода-Семерджиево. 

Общинските пътища (бивши IV-класни пътища и други от местно значение) играят изключително важна роля в социално-икономическото развитие на 

местно ниво. Общата им дължина на територията на Община Русе е 103 441 км. Местната пътна мрежа е сравнително равномерно разпределена с 

подчертано радиална насоченост към гр. Русе. Тя е развита предвид географското разположение в южната и източната част на територията на Община 

Русе, където са разположени повечето от селата. Въпреки хълмистия релеф в тези райони, мрежата създава условия за връзка на повечето селища 

помежду им и на всички с общинския център Русе. Едновременно с това мрежата свързва населените места с главните пътища от Републиканската пътна 

мрежа – път I – 2 Русе- Варна, I – 5 Русе-В. Търново, път II – 21 Русе-Силистра, II – 23 Русе-Кубрат и III – 501 Русе-Иваново. 



Общинските пътища са с ширина на пътните платна 6,00-7,00 метра, с банкети -  1,00-1,50 метра. Асфалто-бетоновата настилка е в добро общо състояние. 

Ситуационно пътищата са с различна степен на криволинейност. Надлъжните наклони са в рамките на допустимите по норматив. Техническите параметри 

са различни за отделните пътища, в рамките са на допустимите норми за проектиране и са повлияни от характеристиките на терена. 

 

Подчертано радиалният характер на мрежата не отдава дължимата значимост на връзките юг–север. По тази причина достъпът до крайбрежната зона и 

река Дунав и до териториите с висока степен на индустриална активност е затруднен и се осъществява с висока степен на криволинейност на съответните 

пътища. Този факт не бива да се възприема като недостатък, тъй като се предопределя от характера на релефа и връзките между някои съседни населени 

места през пътища от по-висок клас (такъв е случаят със селата Хотанца, Долно Абланово и Просена) са недостатъчни. 

 

Общината има нужда от допълнително финансиране за цялостно решаване на проблемите, свързани с преасфалтиране на определени участъци, 

поставяне на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, пътни знаци и указателни табели, ремонт на пътните съоръжения. От 

първостепенно значение за развитието на туризма в Община Русе е да се предприемат необходимите ремонтни дейности по пътищата, водещи до 

културно-историческите обекти и забележителности. Във връзка с това, през 2018 г. се планира изпълнението на мащабна програма за ремонт на уличната 

и тротоарната мрежа в града. Предвижда се да бъдат преасфалтирани 150 улици и тротоари в централната част и кварталите на Русе, като паралелно ще 

се извършва и ремонт на подземната инфраструктура. Финансирането на тези дейности ще се осъществи чрез изтеглен кредит за 10 млн. лв. 

 

Всички населени места на територията на Община Русе са обслужени с обществен транспорт. Пътният достъп до преобладаващата част от селата се 

осъществява по пътища от републиканската пътна мрежа (Басарбово, Мартен, Ново село, Сандрово, Тетово, Червена вода). Останалите села са достъпни 

по общински пътища, като до Николово и Семерджиево те са с добри технически параметри и в много добро състояние. С по-ниско качество са пътищата, 

осигуряващи достъпа до селата Долно Абланово, Просена, Хотанца и Ястребово. Анализът на обслужеността от гледна точка на функционалните връзки 

между селищата и достъпа до съсредоточия на активност очертава следната картина: 

  Всички автобусни линии са с направление Русе; 

  Обществен транспорт съществува само между селата, разположени по едно и също транспортно направление. Изключение прави само с. Червена 

вода, което е с кръстопътно местоположение на две транспортни направления – Русе и Ветово; 

  Пътуване с обществен транспорт от южните селища към северните е възможно единствено през Русе; 



  По честота на автобусите в едно направление, до които имат достъп населените места, те могат да се разделят на 4 групи: до 15 минути – Мартен, 

Ново село и Сандрово; от 16 до 30 минути – Басарбово, Николово и Червена вода; от 31 до 60 минути – Просена, Семерджиево, Тетово, ДЗС и 

Образцов чифлик; повече от 60 минути – Долно Абланово, Хотанца и Ястребово. 

 
 1.1.2. Външен транспорт 

На територията на града са разположени терминални структури на железопътния и воден транспорт, както и ГКПП "Дунав мост". Дунав мост осъществява 

връзка север-юг (Румъния-България) и е ключов структурен елемент от съществено значение на пътната и железопътна мрежа. 

 

На заседание на Министерски съвет на 27.09.2017 г. се приема Решение за одобряване проект на меморандум за разбирателство между правителствата 

на България и Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на ново мостово съоръжение на р. Дунав между Русе и Гюргево. Съвместна 

воля за реализиране на проекта е изразена от министър-председателите на двете държави по време на съвместно заседание на българското и 

румънското правителство през месец септември 2017 г.  

 

 1.1.3. Велосипеден транспорт 

Преобладаващият равнинен характер на Област Русе, както и близките разстояния между населените места и естественият притегателен център – Русе, са 

предпоставка за разгръщане на потенциала за градски и извънградски велосипеден транспорт.  

 

По отношение на придвижването с велосипед в рамките на град Русе, през 2015 г. са изградени 14 042 м велоалеи от главната велоалейна мрежа, които 

са разделени на 5 участъка, определящи различни направления спрямо кръговото движение на бул. "Цар Освободител" и бул. "Липник", както следва: 

Участък №1 Кръгово – Рига – 980 м в зелената разделителна ивица на бул. "Цар Освободител" и бул. "Фердинанд"; Участък №2 Кръгово – Автогара Русе-юг 

– 1290 м в зелената разделителна ивица на бул. "Цар Освободител" до края на ул. "Борисова"; Участък №3 Кръговото – бул. Липник – 3655 м до КАТ и 

връзката с бъдещата вело алея Русе-Текето; Участък №4 Пантеона – Альоша – Парк на младежта – бул. "Тутракан" – 4305 м; Участък №5 бул. "Христо 

Ботев" – жк. "Чародейка" – ул. "Шипка" – жк. "Родина" – ул. "Чипровци" – 3812 м. 

 



Единствената съществуваща извънградска велосипедна алея свързва ГКПП "Дунав мост" с района на бившия комбинат за тежко машиностроене /КТМ/. 

След основно почистване на трасето, тя е проходима, но в голямата си част целостта на нейната настилка е силно нарушена и има остра нужда от подмяна, 

за да бъде реално използваема. По инициатива на граждани, Общински съвет - Русе взе решение за предпроектно проучване през 2014 г. и последващо 

поетапно изграждане на велосипедна алея от Русе към Лесопарк "Липник". 

 1.1.4. Железопътен транспорт 

На територията на Община Русе съществува изградена и добре развита железопътна инфраструктура. Най-важна стопанска роля имат жп линиите Русе-

Горна Оряховица и Русе-Варна. Русенската жп гара има важно стратегическо значение за осъществяване на комбинирани превози по европейските 

транспортни коридори №7 и №9. Железопътният възел е обхванал и отцепил цялата северна половина на градската територия. Включва една централна 

пътническа гара, две разпределителни, три товарни, от които две обслужват съответно Западната и Източната промишлени зони, както и една техническа 

гара. От гара Русе-разпределителна излиза железопътна линия за Букурещ, която до моста на река Дунав е двойна. Гарите са свързани помежду си с два 

открити релсови пътя, пресичащи на места на ниво градската улична мрежа и са без шумова защита. Железопътен достъп има до квартали "Долапите" и 

"Образцов чифлик", както и до селата Червена вода и Ястребово. Железопътният транспорт, поради отдалечеността на гарите от селищата и малката 

честота на влаковете, изпълнява ограничена роля на приградски обществен транспорт, предимно през зимата за с. Червена вода. 

Перспективите пред развитието на железопътния транспорт в Община Русе са свързани с: 

  привеждане на параметрите на жп линия Русе-Горна Оряховица в съответствие със стандартите на европейските транспортни коридори, поставящи 

изискване за удвояването ѝ; 

  реконструкция на жп линията Русе–Варна с възможности за развитие на комбинираните транзити от Дунав през Русе, с железница до Варна и оттам 

по Черно море до целевите страни. 

Важен за социално-икономическото развитие на Община Русе елемент от транспортната (железопътна и шосейна) инфраструктура е връзката Русе-Варна. 

Проучванията на редица консултантски фирми, с опит в развитието на комбинираните превози, показват перспективността и икономическата ефективност 

от изграждането на комбинирана транспортна връзка "Река Дунав (пристанище Русе) – железница (автомобил) – Черно море (пристанище Варна)". 

Основните преимущества на такава транспортна връзка са съкращаване на времето за транспорт с около 2 дни и на разходите за канални и други такси в 

долното течение на река Дунав. Проблем за реализацията е незадоволителното състояние на железопътната линия и на пътната връзка между Русе и 

Варна - първокласен път I-2 (Е-70 Русе-Варна). До скоро недостатъчен бе и трафикът на контейнери в тази част на Европа, който е най-ефективен за 

комбинирани превози. В последните години трафикът на контейнери през пристанище Варна нараства с 10-15% годишно. С подобряване на навигацията 



по водната магистрала "Рейн–Майн–Дунав" и другите политически и икономически промени в региона и Черноморския басейн се очаква бързо развитие 

на трафика и комбинираните превози. Във връзка с тези констатации е необходимо да се изведе като приоритет развитието на железопътната и 

автомобилна транспортна връзка между Русе и Варна.  

 

 1.1.5. Воден транспорт 

Един от най-важните фактори за бъдещото развитие на Община Русе е стратегическото географско положение и достъпът до всякакъв вид транспорт. 

Излазът към река Дунав благоприятства развитието чрез транспортната функция на реката и значението ѝ за отключване потенциала на индустрията, 

земеделието, транспорта и транснационалното сътрудничество. Анализът на състоянието на инфраструктурата по река Дунав следва да се разглежда в два 

основни аспекта: интермодален транспорт и обслужващи съоръжения. Прогнозите, използвани в секторната Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 

г., показват, че товарният обем на интермодалните превози през Русе ще нараства с около 18% за периода 2010-2020 г. Очевидно е, че има значителен 

потенциал за развитие на интермодални превози с използване на река Дунав, но за да се постигне по-голяма ефективност, трябва да се развиват всички 

компоненти на системата – железопътен, автомобилен, речен и въздушен транспорт, както и логистична база. 

 

Пристанище Русе е най-голямото пристанище в българския участък на река Дунав и заема ключова позиция в Паневропейските транспортни коридори: 

  Коридор VІІ – Рейн-Майн-Дунав; 

  Коридор ІХ – Хeлзинки-С.Петербург–Москва–Киев–Букурещ-Русе-Александрополис;  

  Пътят на коприната – комбиниран транспорт на транзитни товари по линията Варна-Русе; 

  Коридор ТРАСЕКА – Узбекистан-Азербайджан- Грузия-България- Европа.  

 

Пристанището е развит мултимодален център, в който се осъществява връзка между три основни вида транспорт – воден, автомобилен и железопътен. На 

територията му са разположени пътни връзки с централната пътна мрежа на България и жп коловози, които го свързват с жп мрежата на страната. На 

територията на Община Русе са обособени три пристанищни терминала, влизащи в състава на пристанище за обществен транспорт с национално значение 

Русе: Русе-запад; Русе-център и Русе-изток. Пристанище Русе е обособено като два терминала – Русе-изток и Русе-запад, както и централен пътнически 

кей. В крайбрежната ивица на град Русе, простираща се от км 505 до км 480 по течението на река Дунав, са разположени общо 12 пристанища и 

пристанищни терминали, групирани в три типа: 



  С национално значение: ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ, което включва: 

 o Русе-изток – Пристанище за обществен транспорт с национално значение за обработка на генерални, насипни и наливни товари, контейнери и 

Ро-Ро кораби; 

 o Русе-център – Пристанище за обществен транспорт с национално значение за обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби; 

 o Русе-запад – Пристанище за обществен транспорт с национално значение за обработка на генерални, насипни и наливни товари. 

  С регионално значение: 

 o Дунавски драгажен флот Русе (ДДФ) – Обработка на генерални и насипни товари; 

 o Русе – нефтоналивен терминал Арбис – Обработка на нефтопродукти и бункероване на кораби на "Ромпетрол" АД; 

 o Порт Булмаркет Русе (Булмаркет) – Обработка на генерални и насипни товари и нефтопродукти; 

 o Русе Безмитна зона (БЗ) – Обработка на нефтопродукти; 

 o "Дубъл Ве Ко" Русе (Дубъл) – Обработка на генерални и насипни товари и снабдяване на корабите с вода, телефон и електроенергия; 

 o В началото на 2012 г. е регистрирано пристанище "Пристис" – Обслужване на пътници; швартоване, снабдяване на корабите с вода, 

електрическа енергия и комуникации; бункероване с гориво и смазочни материали; техническо снабдяване и услуги; снабдяване с хранителни 

и други продукти. 

  Със специално предназначение: 

 o ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" Русе (ИАППД) – Местодомуване и ремонт на кораби, швартоване и снабдяване с вода, ел. 

енергия, хидротехническо проучване и строителство; 

 o "Русенска корабостроителница" на "Русенска корабостроителница" АД (РК АД) – Строителство и ремонт на кораби и плавателни съдове; 

 o През 2011 г. е регистрирано пристанище "Ривър сервиз" за ремонт на плавателни съдове. 

Параметри на пристанищата 

Параметри на пристанището 
Обща площ на 
пристани-щето 

Корабни 
места 

Обща дължина на 
корабните места 

Макс. дълбочина 
пред корабните 

места 

Открита 
складова 

площ 

Закрита 
складова 

площ 

Обем на складовете 
за течни товари 

Мярка кв. м бр. м м кв. м кв. м куб. м 



Русе-изток 803 000 14 1 492 2,6 180 500 15 800 0 

Русе-център 11 799 3 270 2,6 0 0 0 

Русе-запад 117098 12 1 395 2,5 27 600 8 900 0 

ДДФ 192 303 3 280 2,0 10 000 0 0 

ИА ППД 21 633 4 670 2,5 1200 535 0 

Корабостроителница Русе 17 515 2 605 2,0 3 000 2 414 няма 

Арбис 17 744 1 60 2,6 0 0 5 800 

Булмаркет 42 645 7 560 1,0 15 000 32 588 0 

БЗ 31 264 1 100 2,0 0 0 40 000 

Дубъл 4 543 1 135 3,0 1 500 0 0 

Пристис 32 618 11 1 100 2,5 485 0 80 

Ривър сървиз 3 228 1 70 3,6 0 232 0 

Източник: Изпълнителна агенция "Морска администрация" – Дирекция "Морска администрация Русе" 

По отношение развитието в сектора на водния транспорт, все още най-големият превозвач на товари по река Дунав традиционно е Параходство 

"Българско речно плаване" АД. Друг важен фактор в превоза на товари по река Дунав е частната русенска компания "Рубишипс" ООД. Компанията 

превозва извънгабаритни и тежки товари, както и строителна и земеделска техника от Германия, Австрия, Бенелюкс, Италия и Англия до Източна Европа 

по река Дунав. 

 

Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2008-2015 г. в Република България определя пристанище Русе в трите си 

части като речно пристанище с национално значение, а разработването на Генерален план е приоритет за бъдещото му развитие. От особено значение за 

Русе е възстановяването и развитието на речния пътнически транспорт. Русе задължително трябва да изгради пътнически терминал с административна 

сграда и да стимулира изграждането на съвременни яхтени пристанища, рибарски селища със собствени пристанища и др. Община Русе е необходимо да 

облагороди крайбрежната си зона, като се построят увеселителни заведения, детски площадки и др., което ще даде добри условия за отдих на русенци и 

гостите на града. За тази цел Община Русе в партньорство с Община Гюргево изпълнява проект "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра 

свързаност на Еврорегион Русе - Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7" по програма "INTERREG V-A Румъния-България" 2014-2020 г. 

Проектните дейности предвиждат рехабилитация на кейовите стени на пътническия терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 

три корабни места за осигуряване целогодишно акостиране на големи пътнически кораби. Допълнително, по проект "Реконструкция и рехабилитация на 



пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, се предвижда цялостно 

благоустрояване на крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на речна гара до ул. "Мостова", изграждане на две детски площадки, фитнес на открито 

и сцена на открито. 

 

ДП "Пристанищна инфраструктура" в качеството си на бенефициент по ОП "Транспорт" 2007-2013 изпълни проект "Създаване на речна информационна 

система в българската част на река Дунав – БУЛРИС" на стойност 35 378 913, 72 лв., който приключи през 2014 г. Проектът спомага за реализирането на 

общата европейска политика за подобряване условията за движение на плавателните съдове по река Дунав – Общоевропейски транспортен коридор 7, 

който представлява една от най-важните оси за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа. Общата цел на проекта е хармонизиране на 

информационните услуги за поддържане на управлението на трафика и транспорта по вътрешните водни пътища. 

 

 1.1.6. Инфраструктура за въздушен транспорт 

Летище Русе е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт, с изградена аерогара. Разположено e на 17 км от гр. Русе, в близост до с. 

Щръклево. Летището не функционира от 2000 г., като гражданските полети са прекратени през 1991 г., а военните – през 2000 г. Целта през последните 

години е да бъде отдадено на концесия, като ще обслужва полети на товарни самолети, но ще притежава и пътнически терминал. През 2005 г. 

собствеността върху Летище Русе беше прехвърлена от Министерство на отбраната на Министерство на транспорта, а с решение на МС от 22 декември 

2006 г. летището придоби международен статут. През февруари 2016 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

прехвърля безвъзмездно 100% от капитала на "Летище Русе" ЕООД на Община Русе. Летището разполага с 2 000 дка прилежаща земя, а пистата му е дълга 

2 500 метра. Местоположението на летището е стратегическо за Русе с възможност за комбиниране на железопътния, сухопътния, водния и въздушния 

превоз на товари. Летището притежава пътнически терминал, а ако бъдещият концесионер предвижда обслужването и на товарни самолети, има 

възможност да се построи и товарен терминал. Летище Русе има възможност за отделяне на товарната от пътническата дейност и безпроблемно да бъдат 

извършвани и двата типа услуги. В зависимост от големината на самолетите, може да се наложи частична реконструкция на пистата. Отварянето на 

летището за полети ще бъде мощен стимул за развитието на Русе, като интермодален транспортен център. От края на 2016 г. то разполага и с лиценз за 

летателна площадка за малки самолети. 

 



 1.2. Енергийна инфраструктура 

 1.2.1. Енергоснабдяване 

На територията на Община Русе основен доставчик на електроенергия е чешката компания Енерго-Про (до 2011 г. доставчик беше Е.ОН България ЕАД), със 

седалище гр. Варна. В гр. Русе е разположен разпределителен обслужващ център, обхващащ територията на областите Русе и Разград. 

 

Всички населени места в Общината са електрифицирани, повечето от тях разполагат със свободна мощност. Подаването на електроенергия за гр. Русе 

става от ТЕЦ "Русе – Изток" и ел. подстанция "Образцов чифлик", 220/110 кV, от която чрез въздушни електропроводи се захранват ел. подстанции в града. 

Изградени и действащи са 6 подстанции, 11 въздушни електропроводи 110 кV и 3 кабелни проводи 110Кv. Всички териториални единици са захранени с 

електроенергия и притежават изградени трафопостове, мрежи средно и ниско напрежение. Изградената мрежа средно и ниско напрежение се оценява 

като достатъчна за настоящото развитие на промишлеността и захранването на битовите консуматори. При нова застройка с по-голям обем, която изисква 

по-големи мощности, е необходимо изграждане на нови трафопостове и мрежи средно и ниско напрежение. Необходимо е да се извърши реконструкция 

на част от електроразпределителните мрежи – модернизация на мрежата за постигане на висок европейски стандарт. 

 

Нужна е подмяна на уличното осветление с нови енергоефективни осветителни тела. Последната мащабна подмяна на осветителни тела е извършвана в 

периода 2003-2006 г., когато са заменени живачните лампи с натриеви с високо налягане От тогава системата само се поддържа, без да се повишават 

нейните параметри по отношение на енергийна ефективност, надеждност и т.н. Липсват мерки по отношение на интелигентно управление. Съвременните 

стандарти предполагат да се извършва периодична подмяна на стари осветители с нови по-ефективни и по-надеждни, като за тази цел се предвижда 

поетапно обновяване на съществуващите натриеви такива с тела базирани на LED (светодиоди). Те притежават значително по-дълъг експлоатационен 

живот – поне 10 г. и същевременно са подходящи за интелигентно управление. 

Към настоящия момент, на територията на Общината оперират 15 197 бр. осветителни тела, оборудвани с натриеви лампи. Поетапното обновяване, 

съгласно изготвения през 2016 г. доклад от обследване за енергийна ефективност е крайно наложително, защото около 17% от осветителите, 5% от 

стълбовете и 70% от рогатките са в известна степен повредени, а останалите силно износени. Съгласно обследването за енергийна ефективност, за да се 

извърши цялостно обновяване на системата за улично осветление на цялата територия на Общината са необходими около 17 милиона лева, като в 

дейностите по обновяване е включена и подмяната на значителен брой стълбове, които са негодни за експлоатация. Предвижда се да се привличат 

средства от подходящи програми за финансиране, както и да се извършват дейности със средства от Общинския бюджет. За 2018 г. се предвижда 

обновяване в обем от 1,5 милиона лева. 



 

Приоритет е подкрепата на инициативите за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – от водна 

енергия, биоенергия, слънчева енергия, енергия от вятър и др., с оглед диверсифициране на енергийните доставки в региона. 

 
 1.2.2. Газоснабдяване 

В края на 2017 г. газифицираните потребители в Русе, клиенти на дружеството са спестили 30 хиляди тона вредни парникови емисии на атмосферата от 

началото на годината. Потребители на природния газ са 235 промишлени предприятия и обществено-административни обекти и повече от 3 695 домове. 

Разчетите на компанията показват, че от началото на газификацията на Русе през 2004 г. количествата спестени емисии над града се повишават с всеки 

изминал отоплителен сезон. До момента те надхвърлят 270 хиляди тона. Данните показват, че броят на абонатите на дружеството на територията на 

Общината непрекъснато се повишава, като през 2018 г. се очаква да достигне над 7 000. 

Справка за разхода на природен газ на "Овергаз Мрежи" АД на територията на Община Русе 

Година Брой абонати Количества природен газ, хил. м
3
 

2007 1 879 13 623 

2008 2 350 16 779 

2009 2 614 17 346 

2010 2 800 23 914 

2011 3 005 27 856 

2012 3 192 28 406 

2013 3320 28 886 

2014 3452 27 134 

2015 3580 28 144 

2016 3760 27 589 

2017 3930 31 152 

Източник: "Овергаз Мрежи" АД 

 

 



Таблица 1 Газоразпределителна мрежа /ГРМ/ на "Овергаз Мрежи" АД на територията на гр. Русе  

Година Разпределителни газопроводи Газови отклонения 

2007 г./л. м 14 907 6 238 

2008 г./л. м 8 928 2 123 

2009 г./л. м 3 238 807 

2010 г./л. м 3 038 226 

2012 г./л. м 1 531 511 

2012 г./л. м 2 846 398 

2013 г./л. м 365 300 

2014 г./л. м 1216 155 

2015 г./л. м 755 218 

2016 г./л. м 724 96 

2017 г./л. м 1469 344 

Източник: "Овергаз Мрежи" АД 

В края на 2016 г., в гр. Мартен е открита интерконекторната връзка България-Румъния. Газопреносните оператори "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А. - 

Румъния завършиха изграждането на междусистемната газова връзка България-Румъния. Интерконекторът България-Румъния е с обща дължина 25 км, от 

които 15,4 км на българска територия, 7,5 км на румънска територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав – основен и резервен газопровод. През 2016 

г. "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А." подписаха договор с австрийската компания "Хабау" за изграждане на основния и резервния газопровод под 

река Дунав. 

 

С пускането в експлоатация на интерконектора се изпълнява едно от изискванията на Европейския енергиен съюз за изграждане на липсващата 

междусистемна свързаност на газопреносните системи между страните. Увеличава се интеграцията на регионалния пазар на природен газ в Югоизточна 

Европа. Газовата връзка България-Румъния ще допринесе за диверсификацията на доставките на природен газ за двете страни, ще се гарантират 

постоянни и сигурни доставки на природен газ за битовите и индустриалните потребители в България и Румъния. 

 



Газоразпределителна мрежа 

 
Източник: Овергаз инк. 

 1.2.3. Топлоснабдяване 

Топлоснабдяването и газификацията се развиват възходящо и за наблюдавания период са извършени значителни инвестиции в изграждане и 

модернизиране на мощностите и мрежите. Топлофикационната мрежа включва линии за пароподаване и топла вода, както и тръбопроводна 

разпределителна мрежа. 

 

"Топлофикация – Русе" АД е 100% частно търговско дружество със седалище гр. Русе. Собственик на капитала е "Топлофикация Плевен" ЕАД. 

Предметът на дейност на Дружеството включва: 

  Производство на електрическа и топлинна енергия; 

  Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; 

  Пренос на топлинна енергия; 

  Поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане; 

  Други дейности и услуги, обслужващи основните дейности. 



"Топлофикация – Русе" АД обхваща две структурни звена – ТЕЦ "Русе – Изток" и градска топлопреносна мрежа за промишлена пара и битово горещо 

водоснабдяване. ТЕЦ "Русе – Запад" е изключена от активите на "Топлофикация – Русе" АД и през 2006 г. и е приватизиран от Агенцията по приватизация. 

Собственик на централата е русенската фирма "Геррад" АД. ТЕЦ "Русе – Запад" е действащ енергиен обект и разполага с 16 МW топлинна мощност и 4 МW 

електрическа мощност. Топлопреносната мрежа условно е разделена на две зони – източен и западен клон, съответно с дължина 2 118 м и 2 436 м. 

Кондензопровода е с дължина 4 554 м, дебит 12 т/ч, налягане 0,6 MPa и температура 70º С. Основни потребители на ТЕЦ "Русе – Запад" са "Приста ойл" 

АД, "Нова линия" ЕООД, "РДВР ППО Русе – Запад", "Карбохим" АД, "Топ Мен" ЕООД, "Фазан" АД, ЕТ "Сити", "Брани" ЕООД, "Дунавска коприна" АД.  

 

Необходимо е обновяване на съществуващото оборудване. Това би довело до намаляване на оперативните разходи и увеличаване на 

производителността, както и до намаляване на загубите на топлинна енергия при пренос. В плановете на дружеството се предвиждат инвестиции в 

топлопреносната мрежа и производството на електроенергия. Централата основно захранва с прегрята пара и топла вода потребители от Западна 

промишлена зона на гр. Русе. Производството се осъществява с използването на природен газ.  

 

"Топлофикация Русе" ЕАД снабдява с топлинна енергия обектите (жилищни сгради, стопански сгради, производствени предприятия) на територията на гр. 

Русе. Общата дължина на топлопреносната мрежа е 80 км. През последните години се наблюдава ръст на абонатите, като преобладават битовите пред 

стопанските. Общият брой на абонатните станции, захранващи обектите, е 432, като от тях 421 са индивидуални абонатни станции и 11 групови абонатни 

станции. Към 31.10.2014 г. общата дължина на топлоснабдителната мрежа за битово-гореща вода е 79 130 м. "Топлофикация Русе" ЕАД снабдява с гореща 

вода за отопление и хигиенно-битови нужди 18 940 aбонати, в т.ч. 1094 стопански субекти, 130 бюджетни организации и 17 716 битови потребители. 

 

 1.2.4. Енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници 

Терминът "енергийна ефективност" представлява съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното 

количество енергия. Прилагането на мерки за енергийна ефективност води до намаляване на количеството енергия, използвана за промишлени или 

битови нужди. Ефективно използване на енергия означава с по-малко количество енергия да бъде извършена същата дейност или услуга, т.е. да се 

постигне еквивалентен ефект. Публичните власти, различните икономически сектори и домакинствата предприемат мерки, които да доведат до 

намаляване на загубите при консумация на енергия и увеличаване на коефициента на полезно действие на съоръженията.  



В отговор на изпълнението на държавната политика по енергийна ефективност, Община Русе регистрира постепенни темпове в посока оптимизиране на 

енергийните разходи. С цел приобщаване към глобалния стремеж за пестене на енергия и намаляване на енергийните разходи, Община Русе вече е 

реализирала множество проекти за повишаване на енергийната ефективност: 

  "Благоустрояване и достъпна градска среда на централната градска зона-участък от ул. "Александровска", площад "Батенберг" и прилежащите 

пространства" – освен изграждането на пешеходна зона, реконструкция на ул. "Цар Калоян" и площад "Хан Крум" по проекта извърши 

ревитализиране на улично и площадно пространство, обновена зелена система, въвеждане на енергоспестяващо осветление и др.; 

  "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Незабравка 2" в гр. Русе"; 

  "BECA - Balanced European Conservation Approach" - Проектът беше насочен към необходимостта от намаляване на енергийната консумация в 

областта на европейското социално настаняване в значителна степен с оглед постигане на една от главните задачи на Стратегията "Европа 2020" – 

намаляване на парниковите емисии. За постигането на тази цел, като основна дейност по проекта бяха разработени съвременни, базирани на 

информационните технологии услуги за оптимизиране на времето за консумация в зависимост от изискванията и тарифите на доставчиците; 

  "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе" – Целта на този проект е намаляване на 

енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на парникови газове в резултат, на което разходите за енергия да бъдат намалени и 

условията за обучение да бъдат осъвременени чрез постигане на екологична среда с намаление на количества на вредни емисии, шумове и газове; 

  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – От стартирането на програмата през 2015 г. е осигурено 

финансиране за обновяване на 31 многофамилни жилищни сгради на територията на Община Русе, от които 6 са изцяло обновени и въведени в 

експлоатация, а други 14 са в процес на изпълнение. До края на 2018 г. броят на санираните сгради в Русе по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради се очаква да достигне 27, с общ брой живущи – близо 4 300 души, като общата финансова стойност 

на санирането ще надхвърли 34 милиона лева. Към този брой следва да бъдат прибавени и 12-те санирани сгради в рамките на проект "Енергийно 

обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. Отделно от това, пред Българската банка за 

развитие са депозирани още 69 искания за сключване на договор за целево финансиране, като при подновяване на програмата, общият брой на 

санираните блокове на територията на Община Русе може да надхвърли 100, от което ще се възползват над 9 000 русенци. 

В голяма част от съществуващия сграден фонд (сгради общинска собственост и жилищни сгради) сутерените и таванските плочи са без топлинна изолация. 

Също така, топлоизолацията на външните ограждащи конструкции е неефективна или липсва и това води до големи топлинни загуби. Други проблеми, 

намаляващи енергийната ефективност на сградите в Общината, са високата енергоемкост на сградите и тяхното неефективно отопление. 



Сред положителните ефекти от прилагането на мерки за енергийна ефективност е реализирането на финансови ползи, вследствие на понижените 

енергийни разходи. Чрез тяхното прилагане се цели постигането на икономия на топлинна енергия, икономия на електрическа енергия, икономия на 

гориво, намалени емисии парникови газове и икономия на финансов ресурс. Спестените средства могат да бъдат пренасочени в друга сфера и това да 

доведе до оптимално използване на паричните потоци в общинския бюджет. На следващата диаграма са показани различни енергоспестяващи мерки 

(ЕСМ) в сгради, оказващи влияние върху икономията на енергия, което от своя страна води до намаляване на енергийните разходи. 

 
Фигура 1 Енергоспестяващи мерки в сгради и влиянието им върху икономията на енергия 

 
Източник:  Агенция за устойчиво енергийно развитие - Указания за изготвяне на планове за енергийна ефективност 
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Отговорността на местната власт към промените на климата, породени от негативния ефект на парниковите газове, налага необходимостта от енергийно 

планиране и подобряване на енергийната ефективност. Нужни са задълбочени анализи относно настоящото състояние на емисии и степен на енергийна 

ефективност на Общината, нейната енергийна консумация и генерирането на енергия от възобновяеми енергийни източници. През последните години се 

наблюдава засилен интерес към производството на енергия от ВЕИ, защото това води до намаляване на зависимостта от енергийни доставки, както и до 

постигане на устойчиво енергийно развитие, намаляване на парниковите газове в атмосферата и понижаване на вредното въздействие от енергийния 

сектор върху околната среда. Въпреки тези предимства на енергията от ВЕИ, тя все още се използва ограничено, като една от причините за това е нейната 

по-висока цена в сравнение с енергията от конвенционални енергийни източници. Община Русе разполага с няколко стратегически документа в тази 

посока: Стратегия за устойчиво енергийно развитие за периода 2014-2020 г., План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 - 2024 г. и 

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Русе за периода 2014 - 2024 г. 

 

 1.3. Водоснабдяване и канализация 

Дейностите по водоснабдяването и канализацията в Община Русе се осъществяват от "ВиК" – гр. Русе, което поддържа и стопанисва съответните 

водопроводни и канализационни мрежи и обслужва изградените шахтови и тръбни кладенци и сондажи. Водоснабдяването на Русе, Мартен и Сандрово 

се осъществява от водоснабдителна система "Сливо поле" от кладенци тип "Раней", от шахтови кладенци и дълбоки тръбни сондажи. Освен от ВС "Сливо 

поле" град Русе и кварталите се водоснабдяват и от ПС "Цветница" и от дълбоки сондажи по терасата на р. Русенски Лом. Останалите населени места имат 

изградени собствени водоизточници на своите територии. Някои от водоизточниците с недобри показатели на питейната вода (например с наднормено 

съдържание и нитрати) са консервирани, а този в Ново село е спрян през 1995 година. 

 

Водоподаването за град Русе е 100% помпажно и се основава на 14 бр. помпени станции и 11 бр. напорни и черпателни резервоари. Дължината на 

водопроводната мрежа е над 500 км. 

 

Канализационната система на гр. Русе е смесен тип, изпълнена по т.нар. "перпендикулярно пресечена" схема. Всички подколектори, слизащи към 

приемника, се пресичат от крайбрежен колектор. Общата дължина на експлоатираната канализационна мрежа надхвърля 300 км. Количествата на 

заустваните води през 2014 г. за гр. Русе са 8 578 хил. м3. След въвеждане на ПСОВ Русе качеството на отпадъчните води, зауствани в река Дунав е 

съгласно нормите, заложени в разрешителното за заустване. Невключени към ПСОВ са колекторите, заустващи в р. Русенски Лом. 

 



Приемници на отпадъчните води, които се формират от производствената и комунално-битовата дейност на града са реките Дунав и Русенски Лом. Град 

Русе се характеризира с многобройни директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците, като на територията на общината има изградена 

канализационна система само в град Русе. Тъй като в останалите населени места няма изградени канализационни системи, отпадъчните води се отвеждат 

чрез попивни ями в земните пластове. 

 

Отвеждането на отпадъчни води е налице за 90% от населението на Русе. Определена степен на пречистване на отпадъчните води се постига от локалните 

пречиствателни съоръжения, като септични ями, биофилтри, мазниноуловители, каломаслозадържатели и заводски пречиствателни станции. По-

значителни пречиствателни станции за производствени отпадъчни води са изградени в следните промишлени обекти: "Жити" АД, "СЕТ" АД и "Дунарит" 

АД. 

 

В периода 2007-2012 г. е реализиран Интегриран воден проект за гр. Русе, който включва: рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа, 

рехабилитация и разширение на канализационната мрежа, изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води, обновяване на помпени 

станции, изграждане на магистрален водопровод. ПСОВ на гр. Русе е въведена в експлоатация през месец декември 2011 г. 

 

Пречистването на отпадъчните води включва механично, химично, физикохимично и биологично пречистване. Всеки един от тези методи на пречистване 

е комбинация от различни операции и процеси, които се реализират в отделни съоръжения. Пречиствателната станция е проектирана съгласно немските 

норми за проектиране на пречиствателни станции ATV-A131 от "Abwassertechnische Vereinigung e.V.", което осигурява пречистване на отпадъчните води от 

града до степен, позволяваща заустването им в р. Дунав при спазване на всички закони, норми и изисквания на страната. 

 

Промишлените площадки, които функционират на територията на град Русе, заустват в канализационната система и през годините не са регистрирани 

сериозни случаи на негативно въздействие върху водните тела. Обектите за преработка на мляко, производство на продукция от плодове и зеленчуци, 

месна промишленост, производство на алкохол и алкохолни напитки формират биоразградими отпадъчни води. Всички имат изградени пречиствателни 

станции за отпадъчни води. Поради спецификата на производството отпадъчните води са силно замърсени и изискват добра поддръжка на 

пречиствателните съоръжения. Почти всички обекти имат проблеми с качеството на пречистените отпадъчни води. Периодично има случаи на 

замърсяване на приемниците на отпадъчните води, предимно на суходолията. Може да се направи извод, че основен проблем с предприятията на 

територията на общината е неправилната им експлоатация и нерегламентираното им заустване във водни обекти (т.е. без разрешително за заустване или 



съответен договор с ВиК оператор). През 2016 г. са констатирани неколкократни изпускания на непречистени производствени отпадъчни води във 

водоприемниците. 

 

Предвид че основните замърсители в отпадъчните води на територията на общината са органичните вещества, от особена важност за опазване на водите 

от замърсяване е да бъдат изградени необходимите пречиствателни съоръжения, както и поддържането в изправност на съществуващите такива. С по-

висок приоритет следва да бъде решено положението промишлените зони в гр. Русе, които имат изградена канализационна мрежа, която обаче не е 

включена в градската канализационна система с ПСОВ-Русе. 

 

В много от населените места се планира реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, в резултат на което ще се ликвидира отвеждането на 

отпадъчните води в земните пластове. С приоритет следва да бъде доизградена и модернизирана ВиК мрежата на кварталите "Средна кула" и "Долапите" 

в гр. Русе, както тези на гр. Мартен, с. Николово и с. Тетово. 

 

 1.4. Телекомуникации 

Всички села са телефонизирани, с директен достъп до националната мрежа и със собствени аналогови телефонни централи (АТЦ). Всички селища са 

покрити с радио- и телевизионен сигнал и със сигнал на мобилните оператори. Изключително бързо развиващият се сектор "Информационни технологии" 

осигурява много по-добри възможности за развитието на съобщителната инфраструктура. 

 

Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) се развива, като се създава възможност за пренасяне на информационни потоци с високи скорости и 

гарантирана надеждност срещу нерегламентиран достъп. С реализация на ЕСМ е изграден оптичен пръстен на опорната мрежа на ЕСМ с начален 

преносен капацитет от 2,5 гигабита в секунда, и възможност за последващо разширение до 10 гигабита в секунда, използващ цифрова преносна 

технология с мултиплексиране по време (проект "SDH"). ДАИТС предвижда поетапно да се изграждат мрежите за достъп на общините към ЕСМ до 

достигане на единна мрежова свързаност между всички централни и териториални органи на изпълнителна власт и местните органи на управление. В 

тази посока са и предвидените операции в ОП "Регионално развитие" и ОП "Административен капацитет", включително въвеждането на електронното 

правителство. Шест трансгранични оптически кабела свързват българските телекомуникационни оператори с румънските оператори. Връзката със 

съседните страни е чрез националните мрежи на операторите.  



Във връзка с изискванията на ЕС през 2008 г. беше изградена и функционира Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 

(НССПЕЕН) 112, базирана в 6 центъра, разположени в София, Русе, Варна, Бургас, Кърджали и Монтана. Центровете в София и Русе са основни за системата 

и са напълно резервирани. При повреда или отпадане на един от тях, функциите се поемат от другия. Инсталирана е DWDM (Dense Wavelength Division 

Multilexing) уплътнителна система между градовете Русе и София, с която се създава технологична възможност за увеличаване на преносния капацитет до 

32 пъти. 

 

Развитието на мобилните оператори също бележи значителен напредък за периода, най-вече що се отнася до разширяването на обхвата на мрежата, 

въвеждането на нови услуги и технологии. 

 

Като цяло, в Община Русе и трите мобилни оператора имат оптимален обхват. Предлагането на високоскоростен мобилен интернет донякъде решава 

проблемите с осигуряването на интернет връзка в по-малките и отдалечени населени места. В резултат на изключително бързото развитие на 

информационните технологии, сериозен дял в предоставянето на услуги заемат и частните оператори и доставчици на интернет в Община Русе. Основно 

те са насочени към доставката на всякакъв вид информационни услуги – Интернет, телефон, телевизия, радио, свързаност по безжична мрежа, базирана 

на FTTH (Fiber-to-the-home) технология.  

 

На територията на Община Русе се приемат всички национални и множество чуждестранни ТВ-радио станции. Тук се намира и регионална структура на 

БНТ.  

 

ТП "Български пощи" – Русе, като поделение към "Български пощи" ЕАД е основен пощенски оператор в Община Русе. Въпреки трансформациите на 

сектора в последните години и излизането на пазара на частни конкурентни фирми, "Български пощи" – ЕАД остава основен доставчик на услуги в селата и 

играе значителна социална роля за жителите им. 

 

 


