ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 04.07.2011 година в град Белене се проведе пресконференция за
стартиране на проект „Изработване на кадастрален план на пътищата в
окръг Телеорман и Съвместна стратегия за развитие на инфраструктурата в
окръг Телеорман (Румъния) и община Белене (България)” 2(2i)-1.1-13 и
работна среща на екипите за неговото управление от българска и румънска
страна.
Проектът се реализира от Окръжен съвет Телеорман, в партньорство с
Община Белене и е по Приоритетна ос 1: Достъпност - Подобрена мобилност и
достъп до транспортна информационна и комуникационна инфраструктура, в
трансграничния регион, Ключова област на интервенция 1.1: Подобряване на
средствата на сухопътния и речния трансграничен транспорт.
Общата му стойност е 1 405 025,00 eвро, в т.ч. 1 369 337,37 евро
безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, от бюджета на Окръжния съвет
Телеорман 35 433,64 евро и 254,00 eвро принос на партньора.
Продължителността на проекта е 18 месеца.
Общата му цел е да се намалят различията в развитието,
в рамките на граничната зона, и допълнят приоритетите за развитие на
национално ниво между двете страни.
Специфичните цели на проектното предложение са: осъществяване на
топографски измервания на окръжните пътища от окръг Телеорман, да се
създаде общ кадастрален план, като единна и задължителна система за
техническо, икономическо и правно записване на всички пътища на територията
на окръг Телеорман. Той ще включва алтернативна позиция, форма, размер,
собственост и стойност на всеки път и неговото прехвърляне на българските
партньори като обмен на добри практики.
В рамките на проекта ще се разработи и Съвместна стратегия за развитието
на пътната инфраструктура на окръг Телеорман и община Белене.
Основните дейности са: организиране на екипа; подготовка на правни
документи за проекти; подготовка на тръжна документация за изработване на
„Кадастрален план на пътищата в окръг Телеорман“; изготвяне на документи за
плащане на отдел развитие „Кадастрален план на пътищата в окръг Телеорман“;
доставка на стоки и консумативи; срещи за установяване на приоритетите за
съвместно развитие между партньорите; подготовка на тръжни документи за
възлагане на „Съвместна стратегия за развитие на пътната инфраструктура в
окръг Телеорман и община Белене“; организиране на пресконференции за
представяне на Съвместната стратегия; дейности по информация и публичност,
както и одиторски услуги.

В съвместната среща на екипите участваха Кметът на община Белене г-н
Петър Дулев, председателят на Общински съвет-Белене г-н Георги Трушков, г-н
Илие Балан - заместник-председател на Областния съвет Телеорман,
представители на местни и регионални медии, експерти и специалисти, пряко
ангажирани с дейностите.
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