Приключва изпълнението на проект „ Съвместни действия за превенция на
наводненията в трансграничният регион” , финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП
трансгранична програма България – Македония
Проектът „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния
регион” с партньори община Ранковце (Република Македония) и община Бобов дол
(Република България) е на обща стойност 390 745, 79 евро, която се предоставя от
фонда на Инструмента за предприсъединителна помощ (85 %), националния бюджет на
Република България (8 %) и националния бюджет на Република Македония (7 %).
През месец октомври 2016 г. водещият партньор по проекта - Община Ранковце
подписа договор за предоставяне на субсидия № РД -02-29-212/ 17.10.2016 г. с
българското Министерство на регионалното развитие и благоустройство – Управляващ
орган за ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България-Македония. Размерът на
договорената субсидия е 362 590, 59 евро. Средствата се отпускат по приоритетна ос 1
– „Околна среда“, специфична цел 1.2 „Предотвратяване и намаляване на последиците
от природни и причинени от човека бедствия на трансгранично ниво“.
Периодът на изпълнение на проектните дейности е от 18 октомври 2016 г. до 17 април
2018 г. (18 месеца).
Основната цел на проекта е свързана с разработването на общ подход за превенция на
честите наводнения, възникнали в трансграничния регион, които причиняват щети на
местното население. Изпълнението на проектните дейности ще направи региона попривлекателно и по-безопасно място за своите жители и гости.
През месец февруари 2018 г. с издаването на Разрешение за ползване № СТ-05212/15.02.2018 г. се финализира процедурата по законосъобразно въвеждане в
експлоатация на строеж: „Превенция риска от наводнения, укрепване на двата бряга
на р. Горещица при улица с о.т.33-30 и улица с о.т. 34-32-23 и почистване на коритото
на реката в участъка между о.т. 66 и о.т. 10 в границата на урбанизираната територия
на с. Мламолово, община Бобов дол”.
В рамките на изпълнението на проекта е
методология за опазване на околната среда и
спазване на постигнатите договорености.
процедури по съгласуване на Стратегията с
законодателство.

разработена Съвместна стратегия и
предотвратяване на наводненията при
Приключени са административните
компетентните органи и действащото

В изпълнение на Дейност № 6 „Съвместна стратегия и информационни материали за
предотвратяване на наводнения “ от проекта, на 2 март 2018 г., са организирани и
проведени кампании за повишаване на осведомеността на триста ученици в училищата
(ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, СУ „Христо Ботев“ и Професионалната гимназия) на
територията на община Бобов дол относно възможностите за превенция на риска от
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наводнения. На разяснителните кампании са раздадени информационни материали, в
т.ч кратки информационни брошури, базирани на резюмето на разработената и
одобрена Стратегия, организиран е кетъринг за триста ученици.
Целият проект е съобразен с изискванията на ЕС за прозрачност и публичност и
предвижда достъпност на проекта в социалните мрежи (официална фейсбук страница
Common actions for flood prevention in the cross-border region) и осигуряването на
промоционални и рекламни материали за широк кръг заинтересовани страни и лица.
Основните резултати, които са постигнати при изпълнението на проектните дейности
са: значително намаляване на риска от наводнения в община Бобов дол и община
Ранковце, смекчаване на последиците от природни бедствия и повишена сигурност
срещу природни бедствия в трансграничния регион; изготвяне на Съвместна стратегия
и методология за опазване на околната среда и предотвратяване на наводнения в двете
партньорски общини.
Основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите по проекта са местното
население, гостите на региона и децата в училищата, взели участие в кампаниите по
повишаване на информираността.
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Finishes the implementation of project "Common actions for flood prevention in the
cross-border region", financed under INTERREG-IPA cross-border program Bulgaria
– Macedonia
The project "Common actions for flood prevention in the cross-border region" with project
partners- Municipality of Rankovce (Republic of Macedonia) and Municipality of Bobov dol
(Republic of Bulgaria), amounts to 390 745, 79 Euros granted by the Instrument for before
accession 85 %), national budget of the Republic of Bulgaria (8%) and national budget of
Republic of Macedonia (7%).
In October 2016, the lead partner of the project - Municipality of Rankovce signed a subsidy
contract № РД-02-29-212 / 17.10.2016 with the Bulgarian Ministry of
Regional
Development and Public Works - Managing Authority for the INTERREG-IPA Cross-border
Program Bulgaria-Macedonia. The amount of the contracted subsidy is 362,590.59 euros.
The funds are allocated under Priority Axis 1 - "Environment", Specific Objective 1.2
"Prevention and mitigation of natural and man-made disasters at cross-border level".
The project implementation period runs from 18 October 2016 to 17 April 2018 (18 months).
The main objective of the project is to develop a common approach to the prevention of
frequent floods occurring in the cross-border region that cause damage to the local
population. The implementation of the project activities will make the region a more
attractive and safe place for its residents and guests.
In February 2018, with issuance of a Permit for use № СТ -05-212 / 15.02.2018, the
procedure for the lawful commissioning of the construction: " Prevention of risk from floods
through fortification of both shores of Goreshtitsa river at street with o.t. 33-30 and o.t. 3432-23 and cleaning of the bed in the section between o.t. 66 and o.t. 10 in the boundaries of
the urbanized territory" was finalized.
Within the framework of the implementation of the project, a Joint strategy and methodology
for environmental protection and flood prevention was developed in compliance with the
agreements reached. The administrative procedures for coordinating the Strategy with the
competent authorities and the legislation in force have been completed.
Under implementation of Activiti 6 of the project- "Joint strategy and information materials
for flood prevention" on March 2, 2018, awareness-raising campaigns were organized and
carried out by three hundred students in schools ("Nikola Yonkov Vaptsarov" Primary school,
Secondary school "Hristo Botev" and Profesional high school) on the territory of
Municipality of Bobov dol on the possibilities of flood risk prevention. During the awareness
campaigns informational materials have been distributed, including brief information
brochures based on the summary of the developed and approved Strategy, catering for three
hundred students.
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The whole project is in line with EU transparency and publicity requirements and provides for
project accessibility in social networks (official Facebook page Common actions for flood
prevention in the cross-border region) and provision of promotional and advertising
materials for a wide range of stakeholders and individuals .
The main results achieved in the implementation of the project activities are: significant
reduction of flood risk in municipality of Bobov dol and municipality of Rankovce,
mitigation of natural disasters and increased security against natural disasters in the crossborder region; elaboration of a joint strategy and methodology for environmental protection
and flood prevention in the two partner municipalities.
The main target groups that will benefit from the results of the project are the local
population, the region's guests and the children in the schools involved in the awareness
raising campaigns.
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