
                                         

                                          ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 Община Белене, в партньорство с Асоциация за развитие на общността 
Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле (Румъния), спечели проект „Извършване 
на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа, бърза 
автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс-граничните 
контролно-пропускателни пунктове Турну Мъгуреле - Никопол, първа секция, 
Сегарча Вале - Лица - Турну Мъгуреле и път PVN2002 - II-52 Деков - Бяла вода - 
Кулина вода, община Белене” - референтен № 2(2i)-1.1-11, MIS-ETC code 590, 
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и 
България 2007-2013, Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и 
достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в 
трансграничния регион, Ключова област на интервенция 1: Подобряване на 
сухопътните и речни трансгранични транспортни средства. 

 Общата стойност на договора е 353 211,92 евро (690 822,47 лв.), от които за 
Община Белене 82 539,50 евро (161 433,23 лв.). 

 Общата цел на проекта е стимулиране на устойчивото икономическо 
развитие и промотиране на икономическото и социално сближаване в 
трансграничния регион Телеорман - Белене. 

 Конкретните цели са постигане на високи стандарти на пътната 
инфраструктура, създаване на връзки между населените места в района, както и 
между тях и населени места в съседни райони. 

 Предвижда се изпълнението на следните дейности: 

1. Организиране на екипа за управление на проекта; 

2. Извършване на предпроектни проучвания (за Водещата организация); 

3. Мониторинг на изпълнението на проекта; 

4. Придобиване на стоки и консумативи; 

5. Информация и публичност за проекта; 

6. Работна среща на румънския екип с проектанта (1 среща); 

7. Работна среща на българския екип с проектанта (2 срещи); 

8. Изготвяне на предпроектни проучвания и технически проект (за Община 
Белене) 

 В резултат от проекта се очаква да се улесни бързия и сигурен достъп до 
граничния пункт и ферибот Никопол - Турну Мъгуреле, както и до самия град 
Турну Мъгуреле, през окръг Телеорман до европейския път E70, както и достъпа 
до транс-европейските транспортни мрежи. Ще се спомогне за увеличаване на 
търговския обмен, мобилността на трудовите ресурси, достъпността до и в 
рамките на региона, което води до устойчиво развитие на районите, през които 
минават пътищата, както и да се подобрят условията за пътуване в целия 
трансграничен регион. 



 Целеви групи по проекта са жителите на населените места на път DJ 546, 
икономически агенти, НПО, местни и централни публичните администрации в 
двата региона, транзитно преминаващите през югозападната част на окръг 
Телеорман и северна България. 

 Период на изпълнение: 9 месеца. 
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