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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“
Година и пет месеца 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 09, 11 и 12 декември 2019 г. в Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка,
съответно, се проведоха кръгли маси за обществено и експертно обсъждане на Обща
стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместното
трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна
Гряка.
За да обсъдят Общата стратегия, на кръглите маси присъстваха кметът на Община
Ценово – д-р Петър Петров, неговите колеги от Комуна Хотареле – г-н Силвиан Маня и
от Комуна Гряка – г-н Флорентин-Михай Сурдуляса. На събитията се събраха много
представители на партньорите от Румъния и България, общински съветници, кметове
на населени места от Общината, председателят на Общинския съвет Ценово – г-н
Георги Георгиев, началника на полицията и представители на пожарната от гр. Бяла,
„Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав, както и служители на местните
администрации, екипът за изпълнение на Проекта, други.
В началото на събитията основните цели, дейности и очакваните резултати от
Проекта бяха представени от Ваня Игнатова – заместник-кмет „Стопански и
хуманитарни дейности“ и Ръководител на проекта.
Експерт от екипа на изпълнителя на Общата стратегия – доц. д-р инж. Стефко
Бурджиев първоначално презентира аналитичната част на Общата стратегия – SWOT
анализ. След което много подробно запозна присъстващите с мисията, визията и
специфичните цели на разработваната стратегия по Проекта. Поставени бяха въпроси
свързани с преминаването на сили и оборудване при бедствени ситуации през Дунав
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мост Русе, както и възможностите за надграждане на настоящия проект с бъдещи
такива, финансирани по програма за трансгранично сътрудничество Румъния–
България в следващия програмен период.
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