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

Дейности по проект ROBG-302 Текущо изпълнение към месец май 2022 Отговорен партньор по 
Дейността

Краен срок за 
изпълнение на 

проектните дейности

Инвестиционни дейности по проект Christ 
Heritage ROBG-302

Реставрация на църквата "Света Петка"- 
Русе, България

Сключен договор с изпълнител. Строително-ремонтни и
реставрационни дейности на храма-интериор и
екстериор, облагородяване на църковния двор и
подобряване достъпността му, съгласно европейските
изисквания и изграждане на нова сграда, с функция на
параклис и Експозиционен център ChristHeritage ROBG-
302  -текущо изпълнение. 

1-Църква „Св. Петка”-Русе,
България

юли 2022

Реставрация на църквата "Св. 
Пантелеймон" - кметство Ведеа, област 
Гьоргево, Румъния

Сключен договор с изпълнител. Строително-ремонтни и
реставрационни дейности по покрив и стенописи-
интериор-текущо изпълнение.

2 – Кметство Ведеа, Област
Гьоргево, Румъния

юли 2022

Реставрация на църквата "Св. Георги"- 
Русе, България

Сключен договор с изпълнител. Строително-ремонтни и
реставрационни дейности по външна фасада на храма,
покрив и камбанария - Завършено изпълнение.

3-"Св. Георги"-Русе,
България  

НЕ-инвестиционни дейности по проект 
Christ Heritage ROBG-302

Изработване на съвместна стратегия
Публикуван финален вариант в сайта на проекта -
Завършено изпълнение.

1-Църква „Св. Петка”-Русе,
България

Разработване на съвместни интегрирани 
трансгранични продукти в културен 
коридор Русе-Гюргево:
1. „Християнското културно наследство из 
духовното пространство Русе-Гюргево”
2. “По следите на светците покровители 
на българи и румънци”
3. „История и цивилизация в културния 
коридор Русе-Гюргево”

Публикуван финален вариант на проучването в сайта на 
проекта -Завършено изпълнение.

2 – Кметство Ведеа, Област
Гьоргево, Румъния

Консервационно-реставрационни 
дейности и експониране на културно-
историческото наследство от 3-те църкви 
в Експозиционен център CultureHeritage 
ROBG-302

Сканиране на книжен църковен архив-минимум обем от  
4 000 бр. Страници-Завършено изпълнение; Реставрация 
на църковен инвентар - минимум 40 броя-текущо 
изпълнение.

1-Църква „Св. Петка”-Русе,
България

юли 2022

Създаване на мрежа от заинтересовани 
страни за развитие на културен и 
религиозен туризъм в трансграничния 
регион Русе – Гюргево

Изработване и публикуване на Методология за работа 
със заинтересованите страни по Съвместната 
трансгранична стратегия за християнско наследство 
ChristHeritage ROBG-302 - Завършено изпълнение. 
Изработване и публикуване на Меморандум за 
разбирателство ChristHeritage ROBG-302 -Завършено 
изпълнение.  Изработване и публикуване на Анкети-
въпросници   - Завършено изпълнение. Проведено 
анкетиране онлайн с над 160 румънски и български 
граждани с отношение към християнското наследство в 
региона.

 1-Църква „Св. Петка”-Русе, 
България                        2 – 
Кметство Ведеа, Област 
Гьоргево, Румъния                           
3-"Св. Георги"-Русе, 
България  

октомври 2022

Изработване на информационни 
материали

 Интернет сайт - Завършено изпълнение;Банер-3 броя- 
Завършено изпълнение; Билборд- Завършено 
изпълнение;Инфо указателни табели -Изработване и 
монтиране-15бр.-текущо изпълнение.;Брошура -1500 бр-
текущо изпълнение. 

1-Църква „Св. Петка”-Русе,
България

януари 2023

Информационни събития

Организира 4 пресконференции в гр. Русе и с. Ведя, 
Гюргево-текущо изпълнение. 

 1-Църква „Св. Петка”-Русе, 
България                                   
2 – Кметство Ведеа, Област 
Гьоргево, Румъния                           
3-"Св. Георги"-Русе, 
България  

октомври 2022

Експедиенстки тур
Организирани 3 еднодневни и 3 двудневни туристически 
пътувания по трансграничните маршрути, изработени по 
проекта-текущо изпълнение. 

1-Църква „Св. Петка”-Русе,
България

октомври 2022

  
 
 

Напредък по 
проект 

ChristHeritage 
ROBG-302 

Предстои през 
октомври 2022 да 
бъде организирано 
официално 
откриване на 
реставрираната 
църква Св. Петка в 
Русе и 
Експозиционния 
център, както и 
организирането на 

заключителна 
пресконференция 
на дата 22.10.2022, 
когато стават 
точно 5 календарни 
години от 
входирането на 
проектната идея 
към Програмата 
Интеррег V-A 
Румъния-България 
2014-2020. 
 

 
www.christ-ro-bg.eu 

Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос: 2, Специфична цел: 1, Наименование на проекта: 
ChristHeritage ROBG-302 „Християнското наследство в културния коридор Русе-Гюргево” 

 www.christ-ro-bg.eu 
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