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Обща информация за проекта 

Програма: Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

Приоритетна ос: 2 – Зелен регион 

Специфична цел: 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното 

наследство, ресурсите и културното наследство 

ДБФП: №83552/20.07.2018 г. 

Продължителност: 36 месеца 

Партньори по проекта: 

-Водещ партньор: Община Русе 

-Партньор 2: Община Гюргево 

Финансиране: 

-Общ бюджет: € 1 426 760.12 

-Съфинансиране от ЕФРР: € 1 212 746.09 

-Съфинансиране от държавните бюджети на България и Румъния: € 185 464.57 

-Собствен принос на бенефициентите: € 28 549.46 
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Основна цел        повишаване на туристическата 
привлекателност на региона чрез интервенции 

върху значими обекти и интегрирано 
промотиране на туристически продукти 
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Обекти на интервенция: 

Пантеон на възрожденците и Крепост в Гюргево   
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 Основни дейности 

 Ремонтиране на сградата и околното пространство на Пантеона на 

възрожденците; 

 Облагородяване на околните пространства край Крепостта в Гюргево; 

 Доставка на модерно оборудване в Пантеона; 

 Създаване на маршрут, карта и каталог; 

 Разработване на съвместна маркетингова стратегия; 

 Провеждане на кампания за осведомяване и популяризиране на 

новосъздадения туристически маршрут; 

 Изработване на общ план за управление на културното наследство в 

трансграничния регион; създаване на уебсайт. 
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 Преработка на подпорните зидове на главния вход, в т.ч. 

поставяне на предпазни парапети и отводняване; 

 Извършване на вътрешни ремонтни работи; 

 Подмяна на съществуващата каменна облицовка; 

 Поставяне на външна топло и хидроизолация;  

 Осигуряване на външно и вътрешно архитектурно осветление; 

 Почистване и подмяна на позлатата на купола.  

 

 

     Ремонтни дейности на Пантеона на възрожденците в Русе 



www.interregrobg.eu 

 

 Изграждане на платформа за достъп в източната част на 

историческия обект; 

 Създаване на пешеходен маршрут в южната част на Крепостта; 

 Създаване на пешеходен маршрут в района на северната стена                                                           

на Крепостта; 

 Озеленяване на района от северната стена на Крепостта; 

 Осигуряване на специфично, функционално архитектурно 

осветление; 

 Монтиране на билбордове с изображения на Крепостта от 

различни исторически периоди. 

Облагородяване на пространството около Крепостта в Гюргево 
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Интегриран туристически маршрут                                             

за споделеното културно-историческо наследство                       

в трансграничен регион Русе-Гюргево 
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Провеждане на съвместна кампания                           

за повишаване на осведомеността                                  

за туристическия маршрут 
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Видеоклип за туристическия потенциал                                    

на Еврорегион Русе-Гюргево 
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Екип за изпълнение на проекта 

Ръководител на проекта: Наталия Кръстева 

Експерт – опазване на историческото наследство: Ренета Рошкева 

Eксперт – строителство и опазване: Даниела Слатински 

Юрист: Александър Стефанов 

Финансов мениджър: Емма Атанасова 

Експерт – информация и публичност: Радостина Кулишева 

Технически сътрудник: Камелия Радева 

Координатор екип: Янка Мека   

Асистент координатор: Адела Попеску 

Счетоводител на проекта: Ралука Йонете   

Технически координатор: Валентин Тату 

Комуникационен координатор: Роксана Цанков  

Координатор – обществени поръчки и юридически въпроси: Алике Гица    



Благодарим Ви за вниманието! 

www.interregrobg.eu 

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


