
   

 

 

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. 

 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за 

обществен отдих“ на Община Русе, 

Договор №BG16RFOP001-1.005-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

 Състоя се първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната 

среда по ул. „Църковна Независимост“, гр. Русе 

  

 

Днес, 15.05.2018 г., се състоя символична първа копка на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Църковна Независимост“ по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен 

отдих“. На събитието присъстваха главният архитект и ръководител на проекта арх. Живка 

Бучуковска, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, зам.-кметът по 

европейско развитие д-р Страхил Карапчански, екипът по организация и управление, 

представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и представители на 

медиите.  

Дейностите, на обща стойност 1 320 157,30 лв., предвиждат изграждане на детска 

площадка, организация на уличното пространство, осигурено паркиране по дължината на 

улицата и нова паркинг зона с 23 бр. места и подмяна на тротоарните настилки и 

преасфалтиране на уличното платно. Срокът за изпълнение е 420 календарни дни. 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони 

за обществен отдих“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Стойността на договора е 16 860 657,16 лв., от които: 16 

790 422,69 лв. – представляващи безвъзмездна финансова помощ (100%) и 70 234,47 лв. – 

представляващи собствен принос на Община Русе. 

 


