
Проект  

„Реконструкция и рехабилитация на 

пешеходна среда и изграждане на зони 

за обществен отдих“  

 
осъществен с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020г.,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие 

 

Договор №BG16RFOP001-1.005-0002-C01 

от 12.12.2016 г. 



Проект: „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда 

и изграждане на зони за обществен отдих“ е част от 

одобрената Инвестиционна програма на Община Русе, 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

към процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на     

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ 

по ОПРР 2014-2020  

 

Дата на стартиране: 12.12.2016 г. 

Срок на изпълнение: 30 месеца 

Стойност на договора 16 860 657,16 лева, от които: 

16 790 422,69 лева – представляващи безвъзмездна финансова 

помощ (100%) 

70 234,47 лева – представляващи собствен принос на 

бенефициента 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Цели на проекта: 

Основна цел на проекта е повишаване качеството на живот, 

постигане социално включване, подобряване екологичната 

среда и повишаване безопасността и сигурността на 

живеещите, работещите и посетителите на града като се 

реконструира, рехабилитира и благоустрои част от 

централната градска зона на град Русе и прилежащите ѝ 

пространства, чрез обновяване и развитие на зелената 

система, чрез обособяване на зони за отдих и чрез изграждане 

на устойчива и достъпна физическа и архитектурна среда, 

привлекателна за жителите, работещите, инвеститорите и 

посетителите на града.  

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Целевите групи на проекта:  

Жителите на гр. Русе – 145 765,00  

Жителите на град Русе, които ще се възползват от 

подобренията по четирите улици, Кея и Парка на младежта 

чрез реконструирана инфраструктура са 145 765,00  

Хора с временно и/или постоянно намалена подвижност – 

2 191,00 Туристи, които посещават Русе – 93 041,00 

Велосипедисти – 4 664,00 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Дейности по проекта: 

Организация и управление 

Информация и комуникация 

Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители 

Изпълнение на СМР 

Упражняване на строителен надзор 

Упражняване на авторски надзор 

Финансов одит 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за 
обществен отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Ипълнители: 

Информация и комуникация 

 

Изпълнение на СМР 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ-Т“ ЕАД 

КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ ИНФРА“ 

„НИКС-2002“ ЕООД 

Упражняване на строителен надзор 

„МАКЛЕР-96“ ЕООД 

„АСПЕКТ“ ООД 

„РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД 

Упражняване на авторски надзор 

„ВАМОС“ ООД 

Финансов одит 

 



Проектът обхваща следните обекти, които попадат в зона за 
въздействие с високи обществени функции – Зона „А“, определена 
по ИПГВР: 
Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по             
ул. „Баба Тонка“ 
Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по                      
ул. „Славянска“ 
Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по         
ул. „Църковна независимост“ 
Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по               
ул. „Райко Даскалов“ 
Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по 
крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на 
Речна гара до ул. „Мостова“ – първи, втори и трети етап;  
Парка на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. 
Изгреаждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на 
открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за 
обществен отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Обект:  

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по              

ул. „Баба Тонка“, гр. Русе“ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Стойност:  

 СМР – 743 533,89 лв. без ДДС, от които: 

701 441,66 лв. без ДДС – Допустими СМР, финансирани с БФП по ОПРР 

32 472,24 лв. без ДДС – Недопустими разходи за СМР, финансирани от 

Община Русе 

9 619,99 лв. без ДДС – Непредвидени разходи, допустими за финансиране 

с БФП по ОПРР  

 

 Строителен надзор – 7 000,00 лв. без ДДС, от които: 

5 250,00лв. без ДДС – Върху допустимите СМР  

1 750,00 лв. без ДДС – Върху недопустимите разходи за СМР 

 

 Авторски надзор – 13 504,27 лв. без ДДС 

10 000,00 лв. без ДДС – Върху допустимите СМР  

3 504,27 лв. без ДДС – Върху недопустимите разходи за СМР 

 

 Срок за изпълнение – от подписване на Акт образец №2 до съставяне 

на Акт образец №15 (не повече от 420 календарни дни) 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Проектно решение - ул. „Баба Тонка“ 

 Предвижда се: 

 реконструкция и рехабилитация на уличното пространство 

 преасфалтиране на уличното платно, подмяна на бордюрите и 

тротоарните настилки 

 обновяване на озелененото пространство в северната част на 

улицата 

 създава се велоалея от бул. „Придунавски“ към пл. „Свобода“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Обект  

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по  

ул. „Църковна Независимост“, гр. Русе“ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Стойност:  

 СМР – 1 082 824,45 лв. без ДДС, от които: 

1 065 167,02 лв. без ДДС – Допустими СМР, финансирани с БФП по 

ОПРР 

1 873,13 лв. без ДДС – Недопустими разходи за СМР, финансирани от 

Община Русе 

15 784,30 лв. без ДДС – Непредвидени разходи, допустими за 

финансиране с БФП по ОПРР  

 

 Строителен надзор – 7 000,00 лв. без ДДС, от които: 

6 801,62 лв. без ДДС – Върху допустимите СМР  

198,38 лв. без ДДС – Върху недопустимите разходи за СМР 

 

 Авторски надзор – 10 306,63 лв. без ДДС 

10 000,00 лв. без ДДС – Върху допустимите СМР  

306,63 лв. без ДДС – Върху недопустимите разходи за СМР 

 

 Срок за изпълнение – от подписване на Акт образец №2 до 

съставяне на Акт образец №15 (не повече от 420 календарни дни) 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Проектно решение - ул. „Църковна Независимост“ 

Предвижда се: 

 организация на уличното пространство 

 осигурено паркиране по дължината на улицата и нова паркинг 

зона с 23 бр. места 

 детска площадка за игра пред сегашното заведение „Рома“ 

 подмяна на тротоарните настилки и преасфалтиране на уличното 

платно (в зоната на паркинга, ще се запази настилката от 

керамични павета) 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Детска площадка за игра пред 

сегашното заведение „Рома“ 

Площадка за почивка  

северно от „Русе проект“  



Обект  

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда 

по ул. „Райко Даскалов“, гр. Русе“ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Стойност:  

 СМР – 754 532,01 лв. без ДДС, от които: 

736 506,02 лв. без ДДС – Допустими СМР, финансирани с БФП по 

ОПРР 

7 861,21 лв. без ДДС – Недопустими разходи за СМР, финансирани от 

Община Русе 

10 164,78 лв. без ДДС – Непредвидени разходи, допустими за 

финансиране с БФП по ОПРР  

 

 Строителен надзор – 7 000,00 лв. без ДДС, от които: 

6 222,22 лв. без ДДС – Върху допустимите СМР  

777,78 лв. без ДДС – Върху недопустимите разходи за СМР 

 

 Авторски надзор – 11 314,10 лв. без ДДС 

10 000,00 лв. без ДДС – Върху допустимите СМР  

1 314,10 лв. без ДДС – Върху недопустимите разходи за СМР 

 

 Срок за изпълнение – от подписване на Акт образец №2 до 

съставяне на Акт образец №15 (не повече от 420 календарни дни) 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Проектно решение - ул. „Райко Даскалов“ 

Предвижда се: 

 реконструкция и рехабилитация на уличното пространство 
 еднопосочното движение в посока от бул. „Фердинанд“ към                              
пл. „Свобода“ 
 паркиране по цялата дължина на улицата 
 преасфалтиране на уличното платно (паркингът към                            
пл. „Свобода“, ще се запази традиционната настилка с червени 
керамични павета) 
 тротоарите ще се настилат с цветни керамични плочи на суха фуга 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Обект  

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда 

по ул. „Славянска“, гр. Русе“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Стойност:  

 СМР – 1 162 517,22 лв. без ДДС, от които: 

1 145 583,03 лв. без ДДС – Допустими СМР, финансирани с БФП 

по ОПРР 

16 934,19 лв. без ДДС – Непредвидени разходи, допустими за 

финансиране с БФП по ОПРР  

 

 Строителен надзор – 7 000,00 лв. без ДДС 

 

 Авторски надзор – 10 000,00 лв. без ДДС 

 

 Срок за изпълнение – от подписване на Акт образец №2 до 

съставяне на Акт образец №15 (не повече от 420 календарни дни) 



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Предвижда се: 

 реконструкция и рехабилитация на уличното пространство 

 ново кръгово движение на пл. „Свети Никола“ 

 паркиране по цялата дължина на улицата 

 нова организация на движението при кръстовищата с ул. „Отец 

Паисий“ и ул. „Пиротска“ 

 обособява се паркинг пространство пред сградата на „Параходство 

българско речно плаване“ АД 

 двупосочна скоростна велоалея, маркирана в уличната настилка 

 подмяна на тротоарните настилки (да съответстват на възприетите 

по ул. „Александровска“) 

 

 



Проектно решение - ул. „Славянска“ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Обект  

„Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих 

по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на речна 

гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – първи, втори и трети етап“ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Стойност:  

 СМР – 6 154 461,36 лв. без ДДС, от които: 

6 086 950,63 лв. без ДДС – Допустими СМР, финансирани с БФП 

по ОПРР 

67 610,73 лв. без ДДС – Непредвидени разходи, допустими за 

финансиране с БФП по ОПРР  

 

 Строителен надзор – 28 350,00 лв. без ДДС 

 

 Авторски надзор – 37 500,00 лв. без ДДС 

 

 Срок за изпълнение – от подписване на Акт образец №2 до 

съставяне на Акт образец №15 (не повече от 420 календарни дни) 



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Предвижда се: 

 реконструкция и разширение на алеята на основната придунавска 

тераса и обособяване на велосипедна алея  

 две малки амфитеатрални арт площадки за изяви и концерти  

 тематични детски площадки и фитнес на открито 

 геопластики, декоративни елементи в настилките, места за отдих, 

декоративни пластики, рекламно-информационни колони 

 изграждане на 2 броя фонтанки 

 

 

Функционално-пространствена композиция  



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

В проектното предложение са обособени три самостоятелни етапа на 

изграждане, които не са свързани с последователност. Възможно е и 

едновременното им  реализиране: 

Зона ЦЕНТЪР-ЮГ – включва площите на ниската речна тераса 

между новата пешеходна пасарелка до северната граница на терена 

на „Дунавтурс“ АД, където главната обслужваща алея се раздвоява. 

Зона СЕВЕР – включва останалата част на територията в 

границите за проектиране като са изключени площите, които в 

момента са застроени. 

Под-зона  СЕВЕР – паркоустройство с временен характер. 

 

 



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Амфитеатрални арт площадки  



Обект  

„Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. 

изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки 

на открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап“ 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Стойност:  

 СМР – 2 655 874,21 лв. без ДДС, от които: 

2 626 677,85 лв. без ДДС – Допустими СМР, финансирани с БФП 

по ОПРР 

29 196,36 лв. без ДДС – Непредвидени разходи, допустими за 

финансиране с БФП по ОПРР  

 

 Строителен надзор – 23 240,00 лв. без ДДС 

 

 Авторски надзор – 37 500,00 лв. без ДДС 

 

 Срок за изпълнение – от подписване на Акт образец №2 до 

съставяне на Акт образец №15 (не повече от 420 календарни дни) 



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Предвижда се: 

 обособяване на панорамна площадка 

 изграждане на нова фитнес площадка в близост до спортния 

комплекс 

 изграждане на достъпна среда  

 възстановяване на съществуващата колонада на главната напречна 

алея 

 подмяна на съществуващата настилка на алейната мрежа и 

прилежащите терени с нова настилка от клинкерни блокчета 

 подмяна на амортизираните паркови елементи 

 оформяне като площ за открити експозиции с временен характер на 

съществуваща пред плувен комплекс „Норд“ площадка 

 поставяне на нови съоръжения за отдих и почивка 

 възстановяване на действащата фонтанка за питейна вода 

 



Ситуация - Участък 4 

Розариум 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Арка при Розариума 



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

Детска площадка 

Фитнес площадка 



Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.005-0002 „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 
отдих“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

.  

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 
Вярваме, че обществеността на гр. Русе, ще продължи да бъде 

активна и съпричастна към бъдещото развитие на нашия 

град! 

 

 

30.08.2017 г. 

 


