Изградба на мост на река Турија на
локален пат с. Просениково - с. Сарај

Патната инфраструктура е добро развиена во Југоисточниот регион, иако постојат услови
за нејзино подобрување. Должината и квалитетот на локалната патна инфраструктура се
задоволителни и не се под европските стандарди. Трендот на зголемување на должината
на асфалтните патишта е позитивен. Сепак потребнo e осовременување на постоечката и
изградба на нова патна инфраструктура, особено помеѓу населените места во општините и
помеѓу општините.
Токму овој проект предвидува осовременување и обновување на патната инфраструктура
помеѓу населените места с. Просениково, о. Струмица и с. Сарај, о. Босилово преку
изградба на мост на река Турија на овој патен правец.
Овој проект предвидува изградба на модерен инфраструктурен објект – мост со ширина од
6 метри коловозна конструкција и 2 x 1,0 метар тротоарна површина наменета за пешачки
сообраќај. Должината на мостот ќе изнесува 24,6 метри, а вкупната должина заедно со
пристапните патишта од двете страни на мостот ќе изнесува 215 метри. Предвидено е
мостот да биде за 3 метри повисок од претходниот, со што би се спречило истиот да биде
повторно однесен доколку се зголеми нивото на реката Турија при обилни врнежи од дожд.
Изградбата на мостот на река Турија помеѓу селата Просениково и Сарај ќе овозможи
обновување и осовременување на патната инфраструктура во Југоисточниот плански
регион и подобрување на условите за живот на сите граѓани во регионот, а ќе се овозможи
и поголем економски развој на самиот регион.

Краток опис на проектот:
Носител на проектот:
-

Центар за развој на Југоисточниот
плански регион

Партнери:
-

Општина Струмица
Општина Босилово
Општина Василево

Цели на проектот:
а развој на Југоисточниот плански регион -

Времетраење:
8 месеци (2020 година)

Цел на проектот:
Главна цел на проектот е развој на
патна инфраструктура во
Југоисточниот плански регион.

Финансиран од:
-

МЛС - Биро за рамномерен
регионален развој - 10.554.055,00
денари

-

Општина Струмица - 4.218.311,00
денари

Контакт:
Данче Поп-Иванова Илиева
Бул. Маршал Тито Бр. 1-1
2400 Струмица
Моб. 071/364-934
Тел./Факс 034/340-139
E-mail: dance.popivanova@rdc.mk

 Изградба на мост на река Турија на локален пат
Просениково – Сарај во должина од 215 метри;
 Подобрување на сообраќајната комуникација
меѓу граѓаните од населените места
Просениково и Сарај;
 Намалување на времето на патување на
жителите од општина Василево преку општина
Босилово кон општина Ново Село, односно
регионалниот пат кон границата со Р. Бугарија;
 Побрзо и побезбедно патување на
земјоделските производители до своите ниви,
како и до откупните центри во регионот.

Резултати од проектот:

 Изграден мост на река Турија на локален пат
Просениково – Сарај во должина од 215 метри;
 Подобрена сообраќајната комуникација меѓу
граѓаните од населените места Просениково и
Сарај;
 Намалено време на патување на жителите од
општина Василево преку општина Босилово кон
општина Ново Село, односно регионалниот пат
кон границата со Р. Бугарија;
 Намалени транспортни трошоци на
земјоделските производители и подобрен
квалитет на земјоделските производи;
 Подобрени услови за живот на населението во
Југоисточниот плански регион.

