
                                         

                                          ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 На 18.12.2015 г. в град Белене се проведе заключителна пресконференция по проект 
„Рехабилитация на общински пътища в рамките на трансграничния регион Калмацую, окръг 
Телеорман и Белене, област Плевен” с референтен № 2(4i)-1.1-10, MIS-EST Code 316 и основен 
договор № 105976/15.12.2014 г., Приоритетна ос 1, Ключова област на интервенция 1. 

В срещата взеха участие представители на партньорската организация – Община Белене, на 
водещия партньор Община Калмацую, екипите за управление на проекта от българска и 
румънска страна, експерти от общинските администрации на гр. Белене и община Калмацую, 
представители на различни неправителствени организации,  представители на фирмите 
изпълнители, както и граждани от община Белене. 

 Пресконференцията беше открита с приветствени слова от г-н Милен Дулев – Кмет на 
община Белене, също от него беше направен и кратък отчет на приключилите вече дейности от 
наша страна.  

 На срещата беше отбелязано, че натрупания от Община Белене опит до момента от 
изпълнените 8 проекта през настоящия, програмен период на Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в голяма степен е допринесъл за успешното 
реализиране на дейностите, както и факта, че ще надгради достигнатите резултати в 
трансграничния регион.   
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