ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 13.09.2012 г. Община Белене, в качеството си на Партньор 2 по проект
„Извършване на предпроектни проучвания за модернизация на пътната мрежа,
бърза автомобилна връзка в рамките на окръг Телеорман, транс‐граничните
контролно‐пропусквателни пунктове Турну Мъгуреле ‐ Никопол, първа секция,
Сегарча Вале ‐ Лица ‐ Турну Мъгуреле и път PVN2002 ‐ II‐52 Деков ‐ Бяла вода ‐
Кулина вода, община Белене” ‐ реф. № 2(2i)‐1.1‐11, MIS‐ETC code 590, подаде
искане за промяна на нейния бюджет, намалявайки го с общо 74 234,00 евро от вече
одобрената сума 82 539,50 евро на 8 305,50 евро.
Искането е провокирано от предприетите мерки от страна на Управляващия
орган за увеличаване усвояемостта на средствата по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния‐България 2007‐2013. Идеята е неусвоените средства в
процеса на изпълнение на вече одобрените проекти да се трансформират в
разполагаем бюджет по Програмата, с който да се финансират нови проекти,
класирани от Оценителната комисия, но за които има недостиг на финансов ресурс.
По настоящия проект Община Белене е постигнала икономия, в резултат от
проведените обществени поръчки и договаряния, извършването на разходи за
сметка на общинския бюджет, организирането на дейности по проекта без
изразходване на средства, увеличаване комуникирането по Интернет, а не по
телефона и с посещения на място и др. Така например, Община Белене има одобрен
бюджет за подготовка на проекта, телефонни карти, включени в Административните
разходи, Режийни разноски и непредвидени разходи, които не са използвани.
Независимо от значителните суми, които са икономисани, всички дейности по
проекта са осъществени, съгласно първоначално планираното, в съответствие с
действащата национална правна рамка и изискванията на Програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния‐България 2007‐2013. Към настоящия
момент, почти всички дейности са завършени, като остават да се направят само
някои финални плащания.
Отчитайки горепосоченото, Община Белене, заедно с Водещия партньор по
проекта, още през м. Март 2012 г. инициираха до Управляващия орган на
Програмата искане за сключване на адендум (допълнително споразумение), с който
се предвиждаше надграждане на проекта с изготвяне на технически проект. За
съжаление, одобрението на поискания адендум отне много дълго време, като той се
подписа от Управляващия орган ‐ румънското Министерство на регионалното
развитие и туризма, под № 56367/30.07.2012 г. и влезе в сила на 08.08.2012 г.
Адендум № 3 позволи на Партньор 2 да изготви техническо проектиране на
общински път PVN2002 ‐ II‐52 Деков ‐ Бяла вода ‐ Кулина вода и осигури средства за
целта. Въпреки това, Община Белене не може да се възползва от този адендум,
поради много ограниченото време до крайния срок на проекта, който изтича на
13.10.2012 г. Оставащото време не е достатъчно за подготовка и провеждане на
обществена поръчка, приключване работата на Оценителната комисия, подписване
на договор с избрания проектант и неговото последващо изпълнение.
Община Белене е запозната с Инструкция № 41 на Управляващия орган и
възможността да проведе процедура по подбор и да възложи изработването на

технически проект за посочения път на свой собствен риск. Въпреки това, след
обстоен анализ, се прецени, че тя не може да понесе риска да изразходи 63 984,40
евро, която сума е значителна за общинския бюджет, без да е сигурна, че този
разход ще бъде одобрен от Управляващия орган и в последствие възстановен на
Общината. Поради това се предпочете получаването на официално потвърждение на
искането и едва тогава да се възложи техническо проектиране.
В закючение, горепосочените причини принудиха Община Белене да се
откаже от своите намерения за надграждане на проекта.
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