
  

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  

08 юни 2015 г.  
 

Проект  
 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с паневропейски транспортен 

коридор №9“ 



Приоритетна ос 1 – Достъпност – Подобрена 

мобилност и достъп до транспортна, 

информационна и комуникационна инфраструктура 
 

Ключова сфера на интервенция 1.1 – Подобряване 

на средствата за трансграничен сухопътен и речен 

транспорт 
 

Договор за финансиране No.51702/12.07.2012 
 

Водещ партньор – Община Русе 
 

Партньор 2 – Община Гюргево 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



Подписване на договора за 

финансиране  на 12.07.2012 г. 



„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ: 
 

Обща стойност на проекта:6 790 140,63 евро 
 

от които: 
 

 За Община Русе – 5 526 172,65 евро 
 

 За Община Гюргево – 1 263 967,98 евро 
 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 
 

 84,46% - ЕФРР 
 

 12,54% – от държавния бюджет 
 

 3% – собствено участие 



„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
 

 

Срок – 30 месеца 
 

Начална дата - 13.07.2012 г.  
 

Крайна дата - 13.01.2015 г. 
 

След подписан Адендум проектът е удължен до 
 

13.06.2015 г. 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

 

ОБЩА ЦЕЛ 
 

 Подобряване на достъпността на еврорегион 

Русе – Гюргево чрез модернизация на 

транспортната инфраструктура и оптимизация на 

трафика, свързан с паневропейски коридор 9   

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 
 

 Подобряване на основната транспортна 

инфраструктура на еврорегион Русе – Гюргево 

посредством рехабилитация и модернизация на 

основни свързващи пътни сектори по линията на 

паневропейски транспортен коридор 9 
 

 Рехабилитация и модернизация на 

бул.„Тутракан“ в град Русе – отсечка с дължина 

2200 м. и свързващ път между централната част 

на гр. Гюргево и митницата - с дължина 2411 м.  

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



В резултат на ремонтните работи се осигурява: 
 

 удобна връзка с моста, разположен между Русе 

и Гюргево, по долното течение на река Дунав; 
 

 по-добра мобилност и достъпност до 

стратегически обекти в Русе и Гюргево – 

гранични точки, свободни зони, портове; 
 

 Облекчаване на критичните точки по главните 

пътища в еврорегиона; 
 

 Повишаване достъпността на гражданите и 

посетителите до бизнес и градската среда в 

двата града. 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
 

 Оптимизация на трафика и намаляване броя на 

критичните точки и секции от пътя, в които се 

образуват задръствания, чрез изработване на 

обща система за събиране на база данни, 

регистриране на превозни средства и следене 

на трафика. 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



ИНФО СИСТЕМА ЗА ТРАФИКА: 
 

Тази система следи трафика посредством видео 

наблюдение, като същевременно регистрира 

превозните средства по вид, дата и час на 

преминаване.  
 

Събраната информация е за улеснение на водачите 

на МПС, различни компании и институции, които 

използват транспортната инфраструктура на 

еврорегиона.  
 

Събраните отчети ще бъдат на разположение в 

Интернет.  

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



ИНФО СИСТЕМА ЗА ТРАФИКА: 

 

Актуална информация за пътните участъци ще бъде 

видима в реално време на монтираните на 

различни ключови места 8 големи екрана на 

територията на България и Румъния. 
 

Събраната информация ще позволи на двете 

общини редовно да анализират трафика в зоната и 

да планират съвместни дейности за неговата по-

добра организация.  

 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



ИНФО СИСТЕМА ЗА ТРАФИКА 



ДЕЙНОСТИ: 
 

 

 Изработване на документи за общо 9 тръжни 

процедури 
 

 Изработване на работен инвестиционен проект за 

елементите на  инженерната инфраструктура 
 

 Изпълнение на строително-монтажните работи 
 

 Упражняване на авторски надзор 
 

 Извършване на строителен надзор 
 

 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



 

ДЕЙНОСТИ: 
 

 

 

 Изработване на обща система за събиране на 

база данни за трафика 
 

 Доставка и монтаж на LED информационни табла 
 

 Закупуване на необходимото компютърно 

оборудване и софтуер 
 

Финансов одит 

 

 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



БУЛ. „ТУТРАКАН“  

преди 



ОФИЦИАЛНА ПЪРВА КОПКА 

04.03.2014 г.  



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

 

 Подобрена е достъпността на еврорегион Русе – 

Гюргево и състоянието на основната свързваща 

инфраструктура с паневропейски транспортен 

коридор 9  
 

 Подобрена е организацията, сигурността и 

координацията на трафика чрез намаляване 

броя на критичните точки и натоварените 

сектори  
 

 Повишен е достъпът до информация относно 

трафика в граничната зона 

 

„Подобряване на достъпността на Еврорегион 

Русе-Гюргево с пан-европейски транспортен 

коридор №9“ 



БУЛ. „ТУТРАКАН“  

сега 



  

Благодарим Ви за вниманието! 

 
www.cbcromaniabulgaria.eu 

 

Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от 

Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 


