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Областна администрация Видин и Областен съвет – Мехединци, Румъния, ще
кандидатстват с общи инвестиционни проекти по Програмата за трансгранично
сътрудничество „Интеррег V-A Румъния – България 2014- 2020 година“. Съгласието за
това беше потвърдено с подписването на споразумение за сътрудничество от заместник
областния управител на Видин Огнян Ценков и председателя на Областен съвет –
Мехединци Аладин Джиджи Джорджеску. Церемонията се проведе днес в Областна
администрация – Видин, в рамките на работна среща между партньорите от двата
съседни дунавски региона. Във форума участваха представители на Министерството на
вътрешните работи на Република България, Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Видин, Инспектората за бедствия и аварии в
Мехединци и румънски университетски преподаватели.
//
По време на срещата беше обсъден напредъкът в подготовката на две
проектни предложения, насочени към превенция и защита от бедствия на населението
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в Трансграничния регион. Те са съобразени с целите на Програмата по приоритетна ос
3 – „Безопасен регион”. Общата прогнозна стойност на проектите е в размер на 12 млн.
евро, които се разпределят по равно между партньорите.
„Предвидените дейности и в двата проекта имат изцяло практическа насоченост и са
свързани с разработване на карти на риска и подмяна на сирените за оповестяване в
част от общините на територията на двете области. Ще се създадат условия за
управление и предотвратяване на бедствени ситуации. Потенциалните опасности, които
са в обхвата на тези проекти, са наводнения, свлачища, земетресения и техногенни
промишлени аварии”, обясни при откриването на срещата заместник областният
управител Огнян Ценков. Той отбеляза, че идеята на проектите е да се изградят важни
елементи, които да бъдат интегрирани в цялостната единна спасителна система в
съответствие с целите на Националната програма за борба с бедствията 2014-2018 г.
Г-н Джорджеску съобщи, че по три от общо четири свои проекта Областен съвет –
Мехединци ще работи в тясно сътрудничество с област Видин. Румънската
администрация ще разчита на видинското партньорство и по проект, свързан с
приоритетна ос 2 – Зелен регион.
Огнян Ценков и Аладин Джорджеско подчертаха взаимната си подкрепа и изразиха
оптимизъм, че готовите инвестиционни проекти ще бъдат подадени до 30 септември,
когато изтича срокът за кандидатстване по тази процедура от Програмата.
„Програма „Интеррег V-A Румъния-България” е важен финансов инструмент, защото
заложените цели и резултати са насочени пряко към подобряване на благосъстоянието
в трансграничния регион и превръщането му в по-добро място за живеене, учене и
работа. Програмата е насочена към превръщането на избираемите 15 гранични региона
в привлекателни места за туризъм и инвестиции”, подчерта Огнян Ценков.
Общият бюджет на Програмата е 258,50 млн. евро, от които 215.7 млн. евро са
осигурени от Европейския фонд за регионално развитие. Видин е сред 8-те български
области, които попадат в обхвата на Програмата. От румънска страна достъп до
финансовите й ресурси имат 7 области, сред които е Мехединци.
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