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Финансиране: 

 Обща стойност: 5 408 005,67 лева 
 

 Финансиране по Оперативна програма „ Регионално 
развитие”:  4 750 000,00 лева 

 
 Собствен принос на Община Русе: 658 005,67 лева 
 

Продължителност на проекта: 24 месеца 
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Eкип за организация и управление на 
проекта 

определен със Заповед РД-01-2278/26.08.2013 г.  
на Кмета на Община Русе 

 

• арх. Живка Бучуковска – ръководител проект 
• Светлана Великова – финансист 
• Милена Трифонова – юрист 
• инж. Лилия Пъргова – строителен инженер 
• Ивелина Петкова – технически сътрудник 
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Обща информация за проекта 
Главна цел на проекта: Повишаване качеството на живот чрез изграждане на 
устойчива и достъпна физическа среда, привлекателна за жителите, 
работещите, инвеститорите и посетителите на града. 
Специфични цели: 
 Създаване на достъпна, модерна и естетична физическа среда в централната 
градска зона чрез реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на участък 
от централната градска улица,  стария градски площад и прилежащите им 
пространства, обновяване и развитие на зелената система. 
 Осигуряване на условия за  социално включване и професионална адаптация 
на групите в неравностойно положение, чрез подобряване достъпността  на  
физическата среда в централната градска зона. 
 Повишаване на сигурността и безопасността  на населението и превенция на 
риска, чрез въвеждане на система за охрана и видео-наблюдение в обхвата на 
благоустроените площадни пространства.  
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 Преки целеви групи: 
 Жителите на централната градска зона. 

 Хората в трудоспособна възраст, работещите в институции, 
организации и търговски обекти, разположени в градския център 
на Русе.  

 Хора в подтрудоспособна възраст, подрастващи и учащи, 
посещаващи учебни заведения в близост до обекта на проекта. 

 Хората в неравностойно положение  - хората с увреждания. 
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Крайни бенефициенти: 
 

 Цялото население на Община Русе. 

 

 Туристи, делови посетители и гости на град Русе. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР 
 Консорциум ДЗЗД „Русе 2013“: 

 ВТ Инженеринг ООД 

 Интис ООД 

 Пътинженеринг ООД 

 Аква пуулс ООД 

 

АВТОРСКИ НАДЗОР 
 „Красиинвест“ЕООД 
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СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 
 „Билдконсулт“ ООД 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛ ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

 „Парнас“ ООД 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ФИНАНСОВ ОДИТ 
 „Глобъл одит сървисез“ ООД 
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ОСНОВНИ ЕТАПИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА: 
 

 

 Сформиран екип за управление на проекта; изготвени и подадени междинни 
и финални технически и финансови отчети, осигурено законосъобразно, 
навременно и качествено изпълнение на проектните дейности. 

 
 Подготвена документация, проведени процедури и възложени 5 обществени 

поръчки. 
 
 Реконструирана централната градска улица „Александровска“ и прилежащите 

терени в участъка от площад ”Свобода” до площад ”Ал. Батенберг”, вкл. на 
градината на пл. ”Ал. Батенберг”. Обща площ на рехабилитираната територия: 
23 670 кв.м, в т.ч.: 
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• Оформяне на пешеходните зони с настилки от вибробетонови плочи, в 

различни цветови нюанси. 
 

• Рехабилитиране на улиците за автомобилно движение в обхвата на 
обекта. 

 
• Реконструиране на съществуващите дъждоприемни решетки по улица 

„Александровска“, в участъка от площад „Свобода“ до площад „Елиас 
Канети”. 

 
•   Реконструиране на градината на площад  „Батенберг”. 
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• Изграждане на автоматизирана система за напояване на зелените площи 
в обхвата на градината на площад „Батенберг“ и саксийните стълбове по 
продължение на улица „Александровска“. 

 
• Реконструиране на съществуващия фонтан на площад „Батенберг“ и 

изграждане на два нови фонтана – площад „Хан Кубрат“ и площад „Елиас 
Канети“. 

 
• Подменяне на съществуващите стълбове за улично осветление с нови 

лети чугунени стълбове, с осветителни тела тип „фенери“. Използване на 
LED източници на светлина. 

 
• Изпълнение на електро инсталации за захранване на съществуващия и 

новоизградените фонтани, осветители и прожектори. 
 

• Изпълнение на система за озвучаване на площадите по предварително 
зададена програма, свързана с водни и светлинни ефекти на фонтаните. 
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• Ефектно осветление на паметника на площад „Елиас Канети”, паметника 
на площад „Батенберг“, пред сградата на ДСК, Историческия музей и на 
част от съществуващите дървета на площад „Батенберг“. 

 
•   Озеленяване и парково обзавеждане. 
 
•   Системи за видео наблюдение. 

 
•   Монтиране пластика на площад „Хан Кубрат“. 

 
•   Акт образец 15 - 25.03.2015г. 

 
•  Разрешение за ползване - 05.06.2015г. 
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 Изпълнен строителен надзор на обекта. 
 

 Изпълнен авторски надзор. 
 
 Осъществяване на независим финансов одит. 

 
 Проведени 2 прес-конференции и 1 официално откриване на обекта. 

 
 Изработени, доставени и монтирани 3 постоянни табели. 

 
 Публикувана информация за проекта на сайта на общината и 

 предоставена по  време на регулярните брифинги с медиите. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ПРОЕКТА: 
 Благоустроена и естетизирана физическа среда в централната градска зона на 

гр. Русе  - ревитализирано улично и площадно пространство, обновена зелена 
система, въведено  енергоспестяващо осветление и съвременна система за 
озвучаване. 

 

 Осигурени условия за  оптимална реализация на интегрираните функции на 
градската зона като място за живеене, работа и бизнес, отдих и развлечения за 
жителите и посетителите на града.  

 

 Подобрена привлекателност на града и региона с оглед повишаване качеството на 
живот и привличане на инвеститори. 
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 Подобрена достъпност и осигурен достъп на хора в неравностойно 
положение до обектите на интервенция, принос към подобряване 
степента на социално включване и професионална адаптация. 

  

 Повишена сигурност и безопасност на населението чрез въведената 
модерна система за видео-наблюдение на територията на 
рехабилитираната зона за отдих.  

 

 Подобрен екологичен статус на централната градска част на Русе с 
оглед отвеждане на част от автомобилното движение встрани от 
зоната и в резултат от модернизирането и увеличаването на зелената 
система.  

Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



Тази презентация е създадена в рамките на проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от 
ул.„Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства”, Договор BG161PO001/1.4-09/2012/023, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., 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.  

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ   

  Европейски фонд    
за регионално развитие   

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013      

    
Инвестираме във Вашето бъдеще!   

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и    
от държавния бюджет на Република България   

  

  

www.bgregio.eu 



 

 

Благодаря за вниманието! 
 

29 юни 2015г. 

гр. Русе 
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