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„ДИМУМ – АНТИЧНАТА МИТНИЦА НА МИЗИЯ” 
  Договор №BG 161PO001/3.1-02/2009/009 

 
 На 10 юни 2011 кметът на Община Белене Петър Дулев подписа нов договор с УО 
на Оперативна програма „Регионално развитие” за проект „ДИМУМ – АНТИЧНАТА 
МИТНИЦА НА МИЗИЯ”. Продължителност на дейностите е 24 месеца. Одобреното 
проектно предложение е по Приоритетна ос 3:„ Устойчиво развитие на туризма”, 
Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 
инфраструктура, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
BG161PO001/3.1-01/2009. 
 
 Общата стойност е 1 867 974.50 лв.,  в.т.ч от ЕФРР е 1 583 052,82 лв., собствен 
принос на Община Белене е 284 921,68 лв.Продължителността на проекта се планира да 
е 24 месеца. 
 

 Чрез реставрация, възстановка, експониране и подобряване на достъпа до 
античния римски кастел Димум се цели създаването на туристическа атракция в 
културно-историческата област като допълнение на атракциите, предлагани от 
Природен парк „Персина” към момента. Някои от основните дейности ще допринесат за 
възстановяване на Античната римска крепост Димум (западната и южната кула и част 
от крепостната стена) във вида им от ІV век. В проектното предложение е отделено 
съществено място на допълнителната инфраструктура, необходима за подобряване на 
достъпа до атракцията, чрез основен ремонт на ул. „България”, основен ремонт на 
ул.”Персин” и изграждане на кръстовището на ул.”България”, ул.”Персин”, 
ул.”Епископ Евгени Босилков”, ул.”3-ти март”, ул.”Дунав” и ул.”Петър Манчев”. 

Предвижда се като резултат да има подобрен достъп и безопасност на 
придвижване на посетителите и туристите до Античната римска крепост „Димум”, 
Посетителския център на Природен парк „Персина”. Което да превърне Белене в 
атрактивна дестнинация, в която хармонират възможности за традиционен и 
алтернативен туризъм. Ще бъдат обучени 5 човека в професионално направление 
екскурзовод и/или аниматор в туризма. 

За пръв път в Белене ще бъде изградена велосипедна алея, която свързва 
Централната градска част на града (откъдето преминава основният туристически 
поток) с античния римски кастел Димум. 

Новите маркетингови и рекламни дейности, в рамките на проекта, са насочени 
към изработване, отпечатване и разпространение на дипляни богато илюстровани 
брошури за историята  и археологията на античен Димум на български и английски 
език. Като резултат ще се зработи на Уеб-сайт за проекта, както и DVD филм за 
античен Димум – кастел и митница в Мизия. А сред  най-атрактивните дейности са 
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изработване и разпространение на 3-D възстановка, изработване на диорамен макет и 
изработване на копие на известната Златна купа с букели от Белене.  

За засилване на ефекта и въздействието на обекта се планира да се използват 
реставрационни методи, конструктивни решения, материали (оригинални каменни 
блокове, дърво) и художествено осветление.Предвидени са пътеки и рампи с настилка 
павета и червен гнайс около обекта за пешеходен достъп, удобни и за хора с 
увреждания. Седем каменни пръстена от римски кладенец  ще са експонирани в 
близост до кулата.  Предвидени пейки за отдих  и парково озеленяване. 
 Идеята на Общината при одобрение и реализиране на дейностите, новата 
туристическа атракция да се превърне в притегателен център и място за отдих. И като 
резултат да се включва в комплексни туристически пакети на Белене,  съседните 
общини и трансграничния регион, като предпоставка за развитие на туризма. 
 
 


