
Основната цел на проекта е да се подобри общата 
транспортна система чрез ефективно свързване на 
Окръг Гюргево и Община Бяла с мрежата ТЕN-Т. 

Специфични цели на проекта: 
1. Подобряване на транспортната инфраструктура 

за по-добра свързаност с мрежата ТЕN-Т, за осигу-
ряване на удобен и безопасен транспорт; 

2. Разработване на съвместни системи за упра-
вление на трафика и мерки за интелигентна мобил-
ност в трансграничния район Гюргево-Бяла; 

3. Обогатяване на обществения опит и знания в 
областта на мерките за безопасност на движението 
в трансграничната зона, за по-добра координация 
на транспортните системи. Бенефициенти по про-
екта са Териториално-административна единица 
Окръг Гюргево и Община Бяла, обл. Русе.

Общата стойност на финансирането от Европей-
ския фонд за регионално развитие на проекта е  
6.778.705 € разпределени между партньорите как-
то следва:

1. Териториално-административна единица Окръг 
Гюргево – водещ бенефициент (LB) -4.448.679 €;

 2. Община Бяла – партньор по проекта (PP) 
2.330.026 € 

Предвидените дейности включват: възстановява-
не и рехабилитация на пътното платно, възстановя-
ване и подмяна на тротоарните на настилки, реха-
билитация и реновиране на уличното осветление.

Общата дължина на улиците, предмет на проекта 
е  4,8 км. Всички се намират на територията на Об-
щина Бяла и са в допустимата трансгранична зона, 
а именно:

- ул. „Р. Димитриев“, обхват от ул. „Бенковска“ 
до ул. „Стефан Стамболов“, с приблизителна дъл-
жина 350 м;

- ул. „М. Папасчиков“, обхват от ул. „Сан Стефа-
но“ до ул. „Стефан Стамболов“, с приблизителна 
дължина 750 м;

- ул. „5-ти октомври“, обхват от ул. „Бенковска“ до 
ул. „Бунар Хисар“, с приблизителна дължина 200 м;

- ул. „Иларион Драгостинов“, обхват от ул. „Рад-
ко Димитриев“ до ул. „Стефан Стамболов“, с при-
близителна дължина 450 м;

- ул. „11-ти декември“, обхват от ул. „Бенковска“ 
до ул. „Стефан Стамболов“, с приблизителна дъл-
жина 1250 м;

- ул.  „Никола  Й. Вапцаров“,  кв.  Гара  Бяла, об-
хват  от  ул. „Васил Априлов“ до  ул. „Алескандър 
Стамболийски“, с приблизителна дължина 350 м;

- ул. „Александър Стамболийски“, кв. Гара  Бяла,  
обхват  от  ул. „Гео Милев“ до ул. „Никола Петков“, 
с приблизителна дължина 1000 м (2 платна, по 500 
м с разделителна ивица);

- ул. „Васил Априлов“, кв. Гара Бяла, обхват от 
ул. „Гео Милев“ до ул. „Никола Петков“, с прибли-
зителна дължина 450 м.

Проектът B-Ten е не само проект за модернизира-
не на транспортната инфраструктура, но и проект, 
чрез който ще бъдат създадени съвместни меха-
низми „Гюргево-Бяла“, които ще подобрят мобил-
ността и достъпността в трансграничните райони.

По този начин ще бъде разработена обща система 
за управление на движението за интелигентна мо-
билност в трансграничната зона Гюргево-Бяла. Също 
така ще бъдат проведени проучвания за подобряване 
на управлението на трафика, които ще идентифици-
рат необходимостта от разработване на пътна инфра-
структура и мерки за безопасност на движението за 
по-добра свързаност между Бяла и Гюргево, както и 
на двата партньора в мрежата TEN-T.
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Телефон: 0817 72020, Факс: 0817 74634 
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За информация и контакт:
Елена Надя Коскоа, асистент информация и публичност, телефон: 0372 462 649,
факс: 0372 462 651, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro.
Община Бяла – телефон 0817 72020, факс 8017 74634, e-mail: byala.rs@byala.bg
Янита Марчева – Експерт по информация и публичност.

Съдържанието на този материал не представлява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Проект: „Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т”, 
съкращение B-TeN, Код на е-MS: ROBG-442, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България

www.interregrobg.eu

П Р Е С С Ъ О БЩ Е Н И Е
Нa 10.06.2020 г., в гр. Бяла се проведе събитие по полагане на символична „Първа копка“, с която 

бе дадено начало на строително-монтажните работи по проект: “Improved nodes Giurgiu-Byala for better 
connection to TEN-T infrastructure” (22.08.2018 – 31.12.2023) „Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за 
по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“.

На събитието присъстваха: Димитър Славов – Кмет на Община Бяла, Евгени Димов – зам.-Кмет на 
Община Бяла, инж. Атанас Ангелов – зам.-Кмет на Община Бяла, представители на Строителя и Строи-
телния надзор.

Започването на строителните дейности по проекта бе удостоверено с подписването от всички заин-
тересовани страни на Протокол /Образец 2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

Кметът на общината поздрави присъстващите и пожела успешен старт на дейностите по реконструк-
ция/рехабилитация на улици в град Бяла. Г-н Славов представи кратко резюме на проекта и запозна 
присъстващите със строително-монтажните работи, които предстои да бъдат извършени.

Съвместният проект, в който партньори са Окръжен съвет Гюргево /Румъния/ и Община бяла /Бъл-
гария/ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програ-
ма Interreg VA Romania-Bulgaria 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Добре свързан регион“, Специфична цел: 
„Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за 
по-добра вързка с транспортната мрежа ТЕN-Т“.


