ДОКЛАД
участие в програма за обучение по наставничество в гр. Гюргево, Р. Румъния от 18-22
Юни 2018 година
по проект за трансгранично сътрудничество между България и Румъния „ПРОГРАМА
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСГРАНИЧНО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ОКРЪГ
ГЮРГЕВО И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ”, с код по Проекта
16.5.2.010; ИНТЕРРЕГ V - А Румъния България 2014-2020 година; Приоритетна ос
5: Един ефикасен регион, Специфична цел 5.1: Повишаване на капацитета за
сътрудничество и ефикасност на публичните институции в контекста на
трансграничното сътрудничество.
В продължение на пет дни през периода от 18 – 22 юни представителите на
Община Ценово и Областна администрация в Русе се запознаха с дейността на
държавни и общински институции в северната ни съседка. В първия ден след
представянето на участниците от българска и от румънска страна беше презентирана
дейността на някои ключови институции от местната администрация на окръг Гюргево.
Изпълнителният директор на асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчена
представи многостранната дейност на организацията.

През втория ден на обучението бяха представени изпълнените проекти по
Оперативна програма „Околна среда“ на територията на окръг Гюргево – екологична
реконструкция на блата Комана и интегрирана система за управление на твърдите
битови отпадъци.

През третия ден на обучението домакините представиха проекти, реализирани
по Програмата за трансгранично сътрудничество – ефективно управление за съвместна
намеса при извънредни ситуации. Участниците имаха възможността да се запознаят на
място с дейността на Центъра за управление на кризи в трансграничния регион
Гюргево – Русе.

Представителите на Община Ценово и Областна администрация в Русе в
четвъртия ден на обучението се запознаха с дейността на отделите и службите на
Окръжния съвет, Префектурата и Общината в Гюргево. Участниците посетиха и
екологичното сметище във Фрътещи, където наблюдаваха интегрирана система за
управление на твърди битови отпадъци.

През последния ден на посещението в Гюргево участниците посетиха община
Комана, където са изпълнени проекти по екологична реконструкция на блатата и
дейности за устойчивото туристическо развитие на исторически забележителности. В
края на обучението по наставническата програма всеки от участниците от румънска и
българска страна получи сертификат за участие.

