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www.interregrobg.eu 

 

Община Белене проведе заключителна пресконференция  

по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на 

местните власти в извънредни ситуации“ , e-MS code: ROBG-458, 

 

 

 На 15.02.2021 г.  Община Белене проведе заключителна пресконференция 

по проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните 

власти в извънредни ситуации“ , e-MS code: ROBG-458, акроним: JRMFERLAES, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие в рамките на програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България.     

Присъстваха, ръководители на институции, представители на детски и учебни 

заведения, служители от други общини,заинтересовани страни, институции 

предоставящи  социални услуги, органи на местно самоуправление и граждани. 

Водещ партньор по проекта  бе Община Белене, а партньор Община 

Калъраш-Румъния. 

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ –                   501 778,87 евро с ДДС 

ОБЩИНА КАЛЪРАШ –                  485 689,19 евро с ДДС 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА –    987 468,06 евро с ДДС  

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

15.09.2018 – 14.03.2021 

 

По проекта беше закупено следното оборудване и техника: дрон, пет броя  

моторни резачки,пет броя моторни храсторези, пет броя ръчно-водими снегорини, 

автовишка, багер – челен товарач, трифазен дизел генератор -  мобилен и два броя 

стационарни, специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване 

(сметосъбираща машина),трактор с ремарке, роторен снегорин  и песъкар. 

http://www.interregrobg.eu/
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Храсторезите и снегорините бяха предадени за ползване на кметовете в 

населените  места на община Белене лично от кмета г-н Милен Дулев.  

Благодарение на закупеното ново оборудване и техника Община Белене  ще 

подобри способността си да реагира при природни бедствия и да се увеличи 

капацитета на местнaта власт за предотвратяване и защита от кризисни ситуации.  

Част от изпълняваните дейности  бе и разработване на онлайн платформа за 

предоставяне на информация за предотвратяване и управление на кризи. 

Чрез нея гражданите могат да подават сигнали за бедствия и кризисни 

ситуации на интернет адрес: 

https://sos-robg.eu/ 

 

 

Прескоференцията се проведе при строго спазване на всички 

противоепидемични мерки – при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., 

задължително носене на предпазни маски  за лице и дезинфекция от страна на 

присъстващите, за което бяха предоставени дезинфекциращи средства. 

 

 

 

МИЛЕН ДУЛЕВ 

Кмет на Община Белене 

 

http://www.interregrobg.eu/
https://sos-robg.eu/

