ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Община Белене, в партньорство с Асоциация за общностно развитие на комуналните услуги в
областта на водоснабдяването и канализацията „Олтул” (Румъния), спечели проект „Мониторинг на
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт‐Белене” ‐
референтен № 2(4i)‐2.2‐14, MIS‐ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния‐България 2007‐2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
Общата стойност на проекта е 5 857 020,00 евро (11 455 159,72 лева), от които за Община
Белене 463 285,00 евро (906 092,80 лева).
Общата му цел е развитие на румъно‐българското сътрудничество, с цел предотвратяване
влошаването качеството на околната среда в трансграничния регион Олт‐Белене.
Специфичните цели на проекта са:
1. Подобряване качеството на околната среда в трансграничния регион Олт‐Белене;
2. Усъвършенстване процеса на вземане на решения за подобряване качеството на околната
среда в рамките на трансграничното сътрудничество в регион Олт‐Белене;
3. Повишаване информираността на вземащите решения в областта на ВиК в трансграничния
регион Олт‐Белене, както и на обществеността и медиите, относно важността на проблематиката за
опазване на околната среда.
Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:
1. Управление на проекта;
2. Организиране процедури за обществени поръчки;
3. Внедряване на интегрирана система за мониторинг на водите в Румъния;
4. Доставка и монтаж на хардуерно и софтуерно оборудване за българския партньор
(Община Белене), с цел осигуряване комуникацията с румънската система;
5. Инсталиране и пускане в експлоатация на станция за мониторинг качеството въздуха в
град Белене;
6. Създаване на Трансграничен център за екологично образование в СОУ "Димчо Дебелянов"
и ОУ "Васил Левски";
7. Съвместни "меки" дейности между българските и румънски партньори по проекта;
8. Дейности за информация и публичност на проекта;
9. Одит на проекта.
Очакваните резултати са:
‐ Изградена интегрирана система за мониторинг качеството на водите в Румъния;
‐ Създаден Трансграничен център за екологично образование в град Белене с оборудвани
кабинети в СОУ "Димчо Дебелянов" и ОУ "Васил Левски";
‐ Работеща станция за мониторинг качеството на въздуха в град Белене, предоставяща
данни за неговите основни характеристики, в т.ч. евентуални замърсявания;
‐ Обучение на целевите групи, осигуряване на информация и публичност по проекта,
повишаване екологичната култура на местните общности за важността на опазването качеството на
водите и въздуха в трансграничния регион Олт‐Белене.
Целеви групи по проекта са: ВиК компания Олт; ВиК дружество, обслужващо Белене;
потенциални замърсяващи предприятия в региона Олт‐Белене; населението на окръг Олт
(приблизително 470 000 души) и на Белене (около 9 800 души).
Период на изпълнение: 24 месеца (20.04.2012 ‐ 19.04.2014 г.).
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