ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Област Русе, Община Ценово, с. Ценово, 7139, ул. „Цар Освободител“ № 66,
телефон: +3598122/ 25 10, ел. поща: obshtina_cenovo@abv.bg
Проект: „Трансгранично партньорство между Ценово – Хотареле – Гряка срещу природни рискове“,
ДБФП № 83520/ 20.07.2018 г., e-MS код: ROBG-417

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“
Вече една година Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с
Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, успешно реализира проект ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен
регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в
трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта, след подписването
на Допълнително споразумение № 1 от 30 май 2019 г. към Договора за безвъзмездна
финансова помощ, е 829 984,18 евро, от които 705 486,54 евро са от Европейския
фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца.
На 05 юли 2019 г. останалите партньори по проекта предоставиха на Комуна Гряка
необходимите данни и информация във връзка с изпълнение на една от основните
дейностите по проекта – „Разработване на общо проучване на управлението на риска
в трансграничния регион Румъния-България“.
С писмо, с изх. № 1292 от 17 юли 2019 г., кметът на Общината, в изпълнение на
Решение № 431 от 26 юни 2019 г. на Общински съвет Ценово, подаде мотивирано
искане до Министъра на финансите за ползване на временен безлихвен заем от
Централния бюджет на Република България за заплащане на закупеното
специализираното оборудване по проекта – поемане на краткосрочен общински дълг.
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