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Обща информация за проекта 
 

• Програма: Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 

• Приоритетна ос: 1 - Добре свързан регион 

• Специфична цел: 1.1 - Подобряване на процеса за 

планиране, развитие и координиране на 

трансграничните транспортни системи за осигуряване на 

по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T 

• ДБФП: №92979/13.08.2018 г. 

• Продължителност: 36 месеца 

• Партньори по проекта: 

 Водещ партньор: Община Русе 

 Партньор 2: Окръжен съвет - Гюргево 
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Бюджет на проекта 
 

• Общ бюджет: € 6 326 447,21 

o Общ бюджет за Община Русе: € 4 372 499,18 

o Общ бюджет за Окръжен съвет – Гюргево: € 1 953 948,03 

• Общо съфинансиране от ЕФРР: € 5 377 480,12 

• Съфинансиране от държавните бюджети на България и Румъния: 

€ 948 967,09 

• Собствен принос на бенефициентите: € 126 592,20 
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Екип за управление на проекта 

 
От страна на Община Русе: 

• Ръководител: Стамен Савов 

• Строителен инженер: Вера Иванова 

• Експерт "Инвеститорски контрол": Александър Стоманчев 

• Финансов мениджър: Пламенна Бонева 

• Юрист: Лилия Стойкова 

• Комуникационен мениджър: Ани Жекова 

• Технически сътрудник: Николай Симеонов 

 

От страна на Окръжен съвет - Гюргево: 

• Заместник-ръководител: Кристина Ингяуа 

• Асистент по популяризиране на проекта: Иван Констанца Танцика  

• Експерт "Сигурност на движението": Костел Стан Михай 

• Експерт "Събития и разработване на стратегия": Елена Думитрашку 

• Финансов асистент: Ралука Газдак  

• Експерт "Обществени поръчки": Моника Фрънку  

• Експерт "Пътна поддръжка": Ремуш Тунару  

• Експерт "Договори": Еужен Добре Владимир  

• Експерт "Информационни технологии": Еужен Илие  
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Основна цел на проекта 

 
Да допринесе за устойчивата и сигурна мобилност на хората и 

стоките в трансграничния регион чрез прилагане на координирани 

трансгранични действия за подобряване и поддържане на пътната 

инфраструктура, свързана с TEN-T мрежата и използване на 

съвместни механизми за планиране и общи действия в областта на 

безопасността и сигурността на движението.  
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Основни дейности 

Община Русе 

 
1. Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване 

на авторски надзор 

2. Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. "Трети 

март" и мост "Сарайски" 

3. Осъществяване на строителен надзор 

4. Провеждане на съвместни кампании за осведоменост и 

обучение по безопасност на движението на населението 
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Дейност: Реконструкция, рехабилитация и 

модернизация на бул. "Трети март" и мост "Сарайски" 
 

Инфраструктурните мерки в Русе включват реконструкция и модернизация на 3.1 км път, покриващ ключовия за 

града бул. „Трети Март“ и свързания с него „Сарайски“ мост, които заедно действат като основен пункт за влизане в 

града от главните пътища Русе-Велико Търново и Русе-София - част от мрежата TEN-T, в т.ч.: 

• Реконструкция на пътните платна на булеварда, включително пътните връзки при пътен възел „Сарая“.  

• Изграждане на нови трасета за движение на велосипеди. 

• В зоната на кръстовищата и пешеходните и велосипедни пресичания всички бордюри ще бъдат скрити на нивото 

на настилката, за осигуряване на достъпна среда. 

• Планирано е подобряване на осветеността на булеварда и изграждане на допълнителни елементи за подобряване 

на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка. 

• Предвижда се изграждането на система за видео наблюдение и следене на трафика. 
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Основни дейности 

Окръжен съвет - Гюргево 

 
1. Разработване на Съвместна стратегия за сигурност на трафика в 

трансграничния регион Русе-Гюргево 

2. Закупуване на оборудване за Пътен отдел към Окръжен съвет – 

Гюргево 

3. Закупуване на оборудване за Гранична полиция - Гюргево 

4. Закупуване на оборудване за Пътна полиция - Гюргево 



Благодарим Ви за вниманието! 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 


