
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

До всички заинтересовани граждани от гр.Сливо поле, с.Борисово, с.Стамболово, 

с.Кошарна и с.Юделник, използващи републикански път трети клас III-2102 (Русе-Тутракан) 

Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци (Кубрат-Старо село) и 

по-конкретно участъка  с. Борисово –с. Черешово.  

 

Днес 04.02.2021 г. по инициатива на Кмета на Община Сливо поле г-н Валентин 

Атанасов се проведе работна среща във връзка със стартиране на превантивен ремонт на втория 

участък от републикански път III-2102. 

На срещата присъстваха: 

Директорът на Областно пътно управление – Русе, при Агенция пътна инфраструктура  - 

инж. Стамен Савов; 

Директорът на фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи „Пътинженеринг 

– Русе АД – д-р инж. Петко Николов; 

Кметът на Община Сливо поле – г-н Валентин Атанасов; 

Заместник кметът на Община Сливо поле – Михаил Чиликов 

Участниците в срещата коментираха организацията и технологичните етапи при 

изпълнение на строително-ремонтните дейности в участъка от  км. 3+500 до км. 11+500 от 

републикански път  III-2102 (Русе-Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово – Юпер – 

Божурово – Бисерци (Кубрат-Старо село). 

В момента на обекта работи група от геодезисти за уточняване проектните коти на 

строежа. Следващите етапи са почистване от растителност и ремонт на банкети. Ремонтните 

работи ще завършат с  полагане на асфалтова настилка по цялата дължина и ширина на 

платното за движение в участъка с дължина от 8 км. 

Г-н Атанасов благодари на представителя на Агенция пътна инфраструктура за 

съдействието и подкрепата при осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на 

дългочакания ремонт.  

Присъстващите изказаха задоволството си от възстановяване транспортно-

експлоатационните характеристики и осигуряване безопасността на движение по 

републиканския път.   

Община Сливо поле призовава жителите на населените места, в които се извършват 

строителните дейности и шофьорите да се съобразяват със създадената организация на 

движение от фирмата изпълнител и проявят нужното търпение и разбиране до приключване на 

обекта. 

Съобщението да се сведе до знанието на кметовете на населените места Борисово, 

Стамболово, Кошарна, Черешово. 


