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Обща информация за проекта 
 

 

 

• 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-Т 

• ДБФП: No. 98829/ 31.08.2018 

• Продължителност: 30 месеца и 1 ден 

• Партньори: 

 Водещ бенефициент: Община Гюргево 

 Бенефициент 2: Община Русе 
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Бюджет на проекта 
 

 

• Общ бюджет: € 7 835 520.28 

o Общ бюджет за Община Гюргево: € 4 616 531.89 

o Общ бюджет за Община Русе: € 3 218 988.39 

• Съфинансиране от ЕФРР: € 6 660 192.23 

• Национално съфинансиране:  € 1 018 539.30 

• Собствено финансиране: € 156 788.75 
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Екип за управление на проекта 

 

 
 

Ръководител на проекта: Богдан Кирпизису 

Асистент мениджър: Кристиян Мирчеа 

Финансов мениджър: Алис Читу 

PR мениджър: Богдан Григоре 

Експерт Обществени поръчки: Алина Врабие 

Експерт юридически въпроси: Мариус Леафу 

Технически експерт: Кристиян Трайстару 

Зам.-ръководител на проекта: Даниела Шилкова 

Строителен инженер: Мая Кръстева 

Финансов експерт: Веселка Владимирова 

Експерт Инвеститорски контрол: Лилия Пъргова 

Технически сътрудник: Светослав Робев 

Комуникационен мениджър: Кристина Маринова 

Юрист: Искрен Илиев 
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Основна цел на проекта 
 

 

Проектът цели по-добро свързване на Община Гюргево и 

Община Русе с мрежата TEN-T чрез действия, които водят 

до модернизация на пътната инфраструктура в двата града. 

Устойчивата транспортна свързаност, за която ще 

допринесе проектът, е основен фактор за стимулиране на 

икономическата конкурентоспособност и устойчиво 

развитие на Европейския съюз и допринася за развитието 

на вътрешния пазар, като цели нарастващо икономическо и 

социално сближаване. 
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Основни дейности 

Община Русе 
 

 

 

 

1. Изготвяне на технически инвестиционен проект и 

упражняване на авторски надзор 

2. Рехабилитация на бул. "Липник" 

3. Осъществяване на строителен надзор 

4. Изготвяне на Съвместна стратегия за оптимизиране 

на транспортните условия в трансграничния регион. 
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Дейност Рехабилитация на бул. "Липник" 
 

 

 

Целта за постигане на по-добра свързаност с 

трансграничната мрежа TEN-T ще бъде постигната за 

Община Русе чрез рехабилитация на бул. "Липник", в 

това число: 

 

• Извършване на предварителни ремонти на 

съществуващата настилка; 

•  Профилиране на настилка с асфалтобетон; 

прилагане на нови слоеве от плътен и неплътен асфалт; 

•  Премахване на стари и монтаж на нови бетонни 

бордюри съгласно плана за регулиране; 

•  Поставяне на ново покритие на тротоарите. 
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Основни дейности 

Община Гюргево 
 

 

1. Изготвяне на технически инвестиционен проект и 

упражняване на авторски надзор 

2. Извършване на строително-монтажни дейности 

3. Осъществяване на строителен надзор 

4. Обща система за събиране и обработка на данни за 

трафика 

5. Закупуване на оборудване 

6. Информация и публичност. 
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Дейност за рехабилитация и модернизация на : 
 

 

• Бул. „Букурещ“ 

• Ул. „Приетениеи“ 

• Ул. „Глориеи“ 

• Ул. „1-ви декември 1918“ 

• Бул. „Михай Витезу“ 

Общо за проекта се предвижда модернизиране на 6 662 

м инфраструктура в Община Гюргево. 

 

 



Благодарим Ви за вниманието! 

www.interregrobg.eu 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. 


