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I. Вовед
Заедничката стратегија и методологија за заштита на животната средина
и спречување на поплави е производ создаден во рамките на проектот CB006.1.12.042
„Заеднички активности за спречување на поплави во прекуграничниот регион“,
финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПА програма за прекугранична соработка Бугарија Поранешна Југословенска Република Македонија 2014-2020 година со партнери општина
Ранковце и општина Бобов Дол.
Со документот се цели создавање на модел за прекугранична соработка помеѓу двете
општини, при што со неговата успешна реализација ќе се постигне подобрување на
состојбата на компонентите на животната средина, особено водите, вклучително ќе се
минимизираат негативните последици од поплавите. Моделот може да се користи како
добра практика во другите прекугранични области.
Заедничката стратегија и методологија за заштита на животната средина и
спречување на поплави на општина Бобов дол и општина Ранковце е важен дел од
системот за стратешко планирање на одржлив интегриран прекуграничен, регионален и
локален развој и се разработува во согласност со стратешката ориентација на регионалната
политика во Европската унија, земајќи ги предвид специфичните национални цели
и приоритети за регионален развој на Бугарија - Поранешна Југословенска Република
Македонија и при усогласување со регулативната и институционална средина за нејзина
имплементација, мониторинг и евалуација.
Заедничката стратегија и методологија за заштита на животната средина и
спречување на поплави на општина Бобов дол и општина Ранковце се разработува и
спроведува во интеракција и согласување со предвидувањата на документите за стратешко
планирање и програмирање на регионално ниво, што се влезени во сила и се ажурираат
во моментов и перспективите за развој за територијата на двете општини.
Период на делување - Стратегијата се разработува за 6-годишниот период 20172022 година.
Заедничката стратегија и методологија за заштита на животната средина и
спречување на поплави е создадена врз основа на длабинска анализа на состојбата на
животната средина во двете општини и идентификуваните проблеми, врз основа на
истражување на добри европски практики кои се применуваат за конкретната ситуација,
како и врз основа од достапните информации за последните поплави во општина Бобов
Дол - Република Бугарија и општина Ранковце - Поранешна Југословенска Република
Македонија. Направен е детален преглед на предностите и слабостите, на можностите
кои ги обезбедува животната средина и на идентификуваните закана и ризик од поплави,
што претставува реална опасност за населението на двете општини. Стратегијата е
разработена како одговор на потребата да се искористат можностите за реализација на
локални, регионални и прекугранични иницијативи во областа на животната средина,
вклучително и справување со негативните последици од поплавите од двете страни на
бугарско-македонската граница. Овие две општини располагаат со исти географски и
природни услови, ограничени локални ресурси, слични проблеми во областа на животната
средина, реална закана од поплави што се случуваат на нивната територија. Погледот
кон искуството на општините од блиското и подалечното минато во справувањето
со негативните последици од поплавите, анализата на реалните ресурси и точното
дефинирање на проблемите во областа на животната средина претпоставува донесување
на соодветни можни решенија. Збирот од овие излезни услови на прекуграничната
област претставува рамката на оваа стратегија. Стратегијата е разработена во краток
рок и со ограничени ресурси за информации. Збирот од услови и фактори на средината,
како и квалификациите на персоналот овозможи да се создаде концепт кој одговара на
разработената стратешка рамка.
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Понудената стратегија ги дава основните насоки и приоритетите за заштита на
животната средина и за справување со негативните последици од поплавите на
територијата на двете општини во Република Бугарија и Република Македонија.
Истовремено со тоа нуди и што и како да се направи за решавање на акумулираните
проблеми во секоја општина. Специфичните студии и анализи детално ја
опишуваат конкретната ситуација што овозможува да се нудат разумни решенија.
Заедничката стратегија ги одразува и барањата на европското законодавство,
релевантни кон разгледуваната ситуација во прекуграничниот регион, бидејќи се
базира на прегледот на најдобрите практики во областа на поплавите, како и на
анализата од нив. Чекорите за формирање на стратешки решенија и поминување
кон практична реализација бараат дискусија со заинтересираните страни и нивната
консолидација околу заеднички мислења за разработка на проекти и донесување на
конкретни мерки. Анализата укажа недвосмислено дека е потребно да се работи
на прекугранично меѓуопштинско ниво за решавање на различни проблеми и за
различните можности во различна конфигурација. Вклучувањето на двете општини
во разработувањето на оваа заедничка стратегија дава можности да се искористат
поголемите можности на територијата, човечки ресурс, како и останатите
ресурси во областа. Заедничкото разработување на севкупната стратегија
помага за надминување на општинските ограничувања и носи потенцијал за
продуктивни партнерства, особено при заедничките проекти за имплементација
на приоритетите, целите и мерките во контекст на прекуграничната соработка.
При изготвувањето на стратегијата се земени предвид следниве основни
принципи на законодавството на ЕУ од добрите практики во оваа област:
1. Поплавите се дел од природата. Тие постоеле и ќе продолжат да постојат.
Колку што е прифатливо, човековата интервенција во природните
процеси мора да биде ограничена, компензирана и избегната во иднина.
2. Стратегијата за поплавите треба да ја покрие целата територија
на речниот слив и да го охрабрува координираниот развој и
управување со активности поврзани со водите и земјиштето.
3. 3Имајќи ја предвид еволуцијата на климата, пристапот кон природните
катастрофи треба да претрпи промена на моделот - од дејствија за
заштита кон управување со ризикот и соживот со поплавите, при што
проценуваме дека превенцијата на поплавите не треба да се ограничува
до самите катастрофи, кои се случуваат релативно често. Треба да
бидат вклучени и други, поретки феномени поврзани со поплавите.
4. 4Треба да се подобрат меѓународните напори за обновување на природните
зони на поплавување на реките со цел обновување на својството на природните
влажни зони и тераси кои се поплавуваат да ја задржат водата, да го ублажуваат
влијанието на поплавите и да ги намалуваат штетните влијанија од нив.
5. Човечките активности во поплавените тераси мора да бидат адаптирани и
прилагодени на постојниот ризик. Треба да бидат разработени соодветни алатки
и мерки за проблемите поврзани со поплавите: поплавување, зголемувањето
на нивото на подземните води, хаварија на канализациската мрежа, ерозија,
масивни наноси, свлечишта, натрупувања на ледена маса, загадување и др.
6. Намалување на штетните ефекти и неструктурните мерки се поефикасни и одржливи
решенија на долг рок. Тие треба да бидат охрабрени да се справат со проблемите
со водите, а особено да ја намалат ранливоста на човековото здравје и имот.
7. Структурните мерки (заштитните објекти) ќе продолжат да бидат важен елемент
и треба приоритетно да се фокусираат на заштитата на човековото здравје,
сопственост и ресурси. Не треба да се заборави дека заштитата од поплави не е
безусловна и може да создаде лажно чувство на сигурност. Концептот на резидуален
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ризик, вклучително потенцијалните повреди на објектите мора да се земат предвид.
8. Системите за предвидување и рано предупредување се предуслов за успешно
намалување на штетите од поплави. Нивната ефективност зависи од нивото
на подготовка и правилно читање на податоците. Одговорните институции
мора да обезбедат навремени и сигурни предупредувања и предвидувања.
9. Посебните подготовки за итни мерки за спасување и безбедносни мерки
мора да бидат планирани и спроведени на сите нивоа, вклучително и
јавноста, преку одржување на проток на основни информации и редовни
активности за обука и тренинг. Преку соодветни и навремени информации
и подготовка, секој потенцијално изложен на ризик од поплави може
да преземе мерки на претпазливост и значително да ја намали штетата.
10. Принципот на солидарноста е основен - активностите за заштита во еден дел
на сливот не треба да ги влошуваат условите во друг. Правилната стратегија
вклучува три чекори: задржување, зачувување и одводнување (пред сè треба да се
направи можното за задржувањето на масите од врнежите на место, складирањето
на зголемените количини и нивно постепено истоварување во водниот тек).
Превенцијата од поплави исто така се заснова на принципот на претпазливост.
11. Системот на компензации треба да ги поддржува жртвите на катастрофи со тоа
што ќе обезбеди навремена рехабилитација на животните услови и економските
активности. Потребно е понатамошно разработување на приватни решенија
за приватно или на јавно приватно партнерство, како и државна помош.
12. Да се преземат мерки во зоните со поплави за намалување на штетните ефекти врз
водни и копнени екосистеми, како загадувањето на води и почви. Потребно е да се
направи разлика помеѓу различните видови поплави и природните услови кои го
придружуваат проблемот. На пример, има значителна разлика помеѓу ненадејните
поплави во горните делови на сливот, каде што намалувањето на ризикот бара
голем број на иновативни решенија во помал обем и поплавите во долното течение,
каде што времето за предупредување и траењето на поплавите се поголеми и
можат да се применат мерки во поголем обем. Во секој случај, ефективноста
на добрата практика исто така зависи од хидролошките и природните услови.
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II. Анализа на тековната состојба на двете општини
2.1

Правна рамка

Извршено е истражување на правната рамка во двете земји со соодветните
заклучоци и процедурални инструкции. Целта на прегледот, анализата и оценката на
важечките нормативни документи е примена на применлив и за двете држави пристап
во разработувањето на стратегија за управување со ризикот од поплави.
A. Меѓународно законодавство во областа на заштита на животната средина што
е во сила за двете држави
=>
Конвенцијата за оценка на влијанието врз животната средина во
прекуграничен контекст (февруари 19911 ), „Службен весник на РМ" бр. 44/99; ДВ на
Република Бугарија, бр. 28 од 1995 година.
Конвенцијата за ОВЖС содржи информации за видовите активности кои
можат да имаат значително штетно прекугранично влијание и постапката за оценка на
влијанието врз животната средина.
Од јули 2010 година е во сила Протокол за стратегиска еколошка оценка на
животната средина кон Конвенцијата, кој предвидува вршење на еколошка проценка
(ЕП) за планови и програми со потенцијално значително влијание врз животната
средина, вклучително во врска со управувањето со водите (чл. 4, став 1 и 2). Протоколот
исто така, обезбедува широко учество на јавноста во процесот на донесување одлуки
во бројни сектори на развој.
Бидејќи Конвенцијата е ратификувана и влегла во сила и за двете држави, нејзините
прописи се транспонирани и разработени детално во националните законодавства.
=>Еколошката оценка (ЕЗ) се врши многу порано во процесот на донесување одлуки,
отколку оценката на влијанието врз животната средина (ОВЖС), поради што се
смета како клучен момент и во оваа постапка за разработување и одобрување на
Стратегијата.
=>
Букурешкиот мултилатерален договор меѓу земјите од Југоисточна Европа
за спроведување на Конвенцијата за оценка на влијанието врз животната средина
во прекуграничен контекст (февруари 2011), „Службен весник на РМ“ бр. 157/10; ДВ
на Р. Бугарија, бр. 14 од 2012 година.
Договорот дава рамка на постапката на меѓународната соработка при
спроведувањето на ОВЖС, вклучително дефинирање на критериуми за проценка на
значењето на прекуграничните влијанија, потребата од лица за контакт, размена на
информации, итн.
Бидејќи Конвенцијата е ратификувана и е влезена во сила и за двете држави,
нејзините прописи се транспонираат и разработени детално во националните
законодавства.
Прописите во договорот имаат фундаментално значење за активностите на
надлежните органи на високо државно ниво кои да разработат механизам на
координација на своите активности во областа на екологијата и заштитата на
животната средина.
=>
Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во процесот
на донесување на одлуки и пристап до правосудство за прашања на животната
средина (Орхуска конвенција со Киевскиот протокол за регистрите за испуштање
и пренос на загадувачи) (октомври 2001 година), "Службен весник на РМ бр. 40/99;
ДВ на Р. Бугарија, бр. 33/2004 година.
Орхуската конвенција е регионална - на земјите - членки на Економската
комисија за Европа на ОН. Таа има за цел пошироката јавност да има позначајна улога
1
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во формирањето и спроведувањето на политиката за заштита на животната средина и
граѓаните да бидат навремено и поцелосно информирани за квалитетот на животната
средина која ги опкружува. Предвидени се мерки кои ќе им овозможат на погодените од
јавноста и невладините организации во областа на животната средина да коментираат,
на пример, предлози за проекти, планови и програми поврзани со животната средина, и
овие коментари да бидат земени предвид во текот на одлуките. Предвидено е и правото
да се ревидираат постапки за оспорување на јавни одлуки кои се донесени, без да се
почитуваат двете погоре споменати права („пристап до правосудство“).
• Примената на Конвенцијата пропишува во развојот и спроведувањето на
секторските политики, стратегии, акциони планови, програми и проекти, да
се обезбеди широка јавна информираност и поддршка во името на исцрпното
известување на еколошките аспекти во контекст на одржливиот развој.
=>
Рамковна конвенција на ОН за климатски промени (март 1994), Протокол
од Кјото (февруари 2005) и Парискиот договор (ноември 2016))
Конвенцијата и Протоколот од Кјото се ратификувани и влезени во сила за
Република Бугарија и Поранешна Југословенска Република Македонија, а Парискиот
договор е потпишан и од двете држави, но во моментот е во сила само за Република
Бугарија.
Преку учеството во овие меѓународни иницијативи државите преземаат
амбициозни напори за борба против климатските промени, а фокусот се префрла
кон земјите во развој и нивната потреба од поголема поддршка за постигнување на
заедничките цели.
• Основен причинител на суша и поплави е зголемувањето на атмосферската
температура, што во голема мера е последица на антропогени фактори. Следејќи
ја рамката на меѓународните договори, потребно е стратешкиот документ да
предложи насоки за справување со негативните ефекти на човековата активност
и да предвиди мерки за зголемување на јавниот ангажман со наведените проблеми.
=>
Договор меѓу Министерството за животна средина и води на Република
Бугарија и Министерството за животна средина на Поранешна Југословенска
Република Македонија за соработка во областа на заштитата на животната
средина и водите (јуни 2000 година)
Во договорот се дефинирани областите од заеднички интерес за соработка,
меѓу кои: мониторинг на воздухот, водата и почвата; анализирање на состојбата на
животната средина и факторите кои имаат влијание врз неа; спроведување на економски
инструменти за заштита и управување со животната средина; изготвување и примена
на национални и регионални стратегии и акциони планови во областа на заштита на
животната средина од прекугранично загадување; еколошко образование и др.
=>
Заедничките активности во областа на заштитата на животната средина
помеѓу Република Бугарија и Поранешна Југословенска Република Македонија се
олеснети од заеднички приоритети како забрзување на процесите на интеграција на
земјите во европските структури, разработување на законодавни и административни
механизми во согласност со меѓународните договори и европското законодавство,
општи истражувања и размена на информации при управувањето со прекуграничните
природни ресурси, разработување и имплементација на проекти од заеднички интерес
во областа на водите.
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Б. Законодавство во Поранешна Југословенска Република

Национални закони

Уредби

Наредби и одлуки

Правилници

Назив
Закон за животна средина
Закон за заштита на природата
Закон за водите
Закон за заштита и спасување
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Уредба за проекти и критериуми за утврдување на потребата
за спроведување на постапката за ОВЖС
(„Службен весник на РМ“, бр. 74/05))
Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучително
промени во овие стратегии, планови и програми, за кои е
потребна постапка за оценка на влијанието врз животната
средина и врз животот и здравјето на луѓето
(„Службен весник на РМ“, бр. 153/07)
Уредба за спроведување на мерките за заштита и спасување
од поплави
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/10)
Одлука за утврдување на границите на речните сливови
(Службен весник на РМ“ бр. 148/09)
Правилник за методологија за проценка на речните сливови
(„Службен весник на РМ“ бр. 148/09)
Правилник за содржината и начинот за подготовка на
информациите за мапирање на активности за мониторинг
на водите
(„Службен весник на РМ“ бр. 148/09)
Правилник за критериуми за утврдување на зоните кои се
чувствителни на отстранување на урбани отпадни води
(„Службен весник на РМ“ бр. 130/11)
Правилник за условите, начинот и граничните вредности
на емисиите за испуштање на отпадни води по нивното
прочистување, начинот на нивното пресметување, земајќи
ги во предвид посебните барања за заштита на заштитените
зони
(„Службен весник на РМ“ бр. 81/11)
Правилник за деталните услови, начин и максимално
дозволени вредности и концентрации на параметрите на
прочистените отпадни води за нивно повторно користење
(„Службен весник на РМ“ бр. 73/11)
Правилник за деталните услови за собирање, одземање и
прочистување, методот и условите за проектирање, изградба
и експлоатација на системи и станици за прочистување
на урбаните отпадни води, како и технички стандарди,
параметри, норми на емисии и стандарди за квалитет
за претходната обработка, прочистување на отпадни
води, земајќи ги во предвид оптоварувањето и методот
за прочистување на исфрлените урбани отпадни води во
области осетливи на исфрлањето на урбани отпадни води
(„Службен весник на РМ“ бр. 73/11)
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Национална стратегија за водите
(„Службен весник на РМ“ бр. 122/12)
Национална стратегија за заштита и спасување
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/09)
Методологија за содржината и методот на проценка на
опасностите и планирање на заштита и спасување
(„Службен весник на РМ“ бр. 76/06)
Проценка на заканата за Поранешната Југословенска
Република Македонија од природни и други катастрофи.
(„Службен весник на РМ“ бр. 117/10)
Стратешки план за локален економски развој на општина
Ранковце, 2009 година

Обезбедено е целосно нормативно регулирање на сектор животна средина, како од
основно значење се одредбите за конзистентност на мерките за заштита и подобрување
на животната средина во документите за еколошко планирање и потребата од стратешка
еколошка оценка на животната средина за планови и стратегии за управување со
водите. Потребно е органот кој го изготвува документот за планирање, да презентира
стратешки извештај за еколошка проценка според владините барања, со ангажирање на
експерт во соодветната област, и му го презентира за одобрување на градоначалникот
на општината. Посебни барања постојат и кон планските документи со меѓународен
ефект.
=>
Неопходно е локалната општинска администрација да се усогласи со законските
барања за одобрување на Стратегијата на национално ниво.
В. Законодавство во Република Бугарија
Име

Меѓународно
законодавство

• Директива 2007/60/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 23
октомври 2007 година во врска со оценката и управувањето со ризикот
од поплави;
• Директива 2009/90/ЕУ на Комисијата од 31 јули 2009 година за
определување, согласно Директивата 2000/60/ЕЗ на Европскиот
парламент и на Советот, на технички спецификации за хемиска анализа
и мониторинг на состојбата на водите
• Директива 2008/105/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 16
декември 2008 година за определување на стандарди за квалитет на
животната средина во областа на политиката за водите
• Директива 2008/32/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од
11 март 2008 година за изменување на Директивата 2000/60/ЕЗ за
воспоставување на рамка за активностите на Заедницата во областа на
политиката за водите во однос на извршните овластувања обезбедени на
Комисијата
• Директива 2006/44/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот за
квалитетот на слатките води, кои имаат потреба од заштита или
подобрување со цел да бидат погодни за животот на рибите
• Директива 2006/11/ЕУ за загадувањето на водите со опасни материи и
7 придружни директиви
• Рамковна Директива за водите 2000/60/ЕУ
• Упатства/документи со упатства/прирачници/инструкции кон
Рамковната директива за водите 2000/60/ЕУ
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• Закон за водите
• Закон за заштита од катастрофи
Национални закони • Закон за заштита на животната средина
• Закон за пристап до информации од јавен карактер
• Закон за администрацијата
• Уредба за користење на површинските води
• Уредба бр. 1 од 11.04.2011 година за мониторинг на водите.
• Уредба бр.2 од 8.06.2011 година за издавање на дозволи за испуштање на отпадни
води во водни објекти и одредување на индивидуалните ограничувања на емисии
на поединечни извори на загадување.
• Уредба бр. 2 од 13.09.2007 година за заштита на водите од загадување со нитрати
од земјоделски извори и
• Уредба бр. 3 од 16.10.2000 година за условите и постапките за истражување,
проектирање, валидација и експлоатација на санитарно - безбедносните зони околу
извори на вода и објектите за водоснабдување со вода за пиење и околу извори
на вода на минерални води кои се користат за лекување, профилактика, пиење и
хигиенски потреби
• Уредба за карактеризација на површинските води
• Уредба № 4 од 20.10.2000 година за квалитетот на водите за рибарство и за
Уредби
одгледување на ракови организми
• Уредба №5 за управување со квалитетот на водата за капење
• Уредба за условите и постапките за вршење на еколошка проценка на планови и
програми, објавен во Службен весник бр.12 од 12.02.2016 година.
• Уредба за условите и постапката за извршување на оценка на влијанието врз
животната средина од 7.03.2003 година.
• Уредба за стандарди за квалитет на животната средина за приоритетни
супстанции и одредени други загадувачи
• Уредба бр. 9 од 16.03.2001 за квалитетот на водата наменета за пиење и за
домаќинство
• Уредба бр. 12 од 18.06.2002 година за барања за квалитет на површински води
наменети за пиење и снабдување со вода за домаќинства
• Уредба за квалитетот на водата за наводнување на земјоделски култури
• Наредба бр. РД-600/16.05.2003 година за определување на постапките за
обезбедување на информации за создавањето и одржувањето на јавниот регистар
Наредби
со податоци за издавањето, ревизијата и измената на комплексната дозвола
• Деловник за дејност, организација на работата и состав на дирекциите за сливови
• Структурен деловник за работа на МОЖСВ
Деловници
• Структурен деловник за работата, структурата, организацијата на работа и
редовниот состав на одборите за сливови
• Национална програма за заштита при катастрофи, 2014-2018 година
Национални
• Стратегија за намалување на ризикот од катастрофи, 2014-2020 година
програми и

стратегии

• Методологија за претходна проценка на ризикот од поплави согласно барањата на
Директива 60/2007/ЕУ
Национални
• Критериуми и методи за определување и класификација на ризикот и
определување на ОЗПРП (Област со значителен и потенцијален ризик од поплави)
методологии
• Методологија за проценка на заканата и ризикот од поплави, разработен според
чл. 187, став 2, точка 6 од Закон за водите.
• Општ урбанистички план на општина Бобов Дол;
• Општински план за развој на општина Бобов Дол 2014-2020;
• Ажурирање на општинска програма за заштита на животната средина на
Територијални
општина Бобов Дол 2014-2020;
планови и стратегии • План за управување со ризикот од поплави на Западно- егејскиот реон за
управување на сливови, донесен со одлука бр. 1105/29.12.2016 година на владата;
• План за управување на речните сливови на Западно - егејскиот регион за
управување на сливови, донесен со одлука № 1108/29.12.2016 година на владата.
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Законодавството за управување со ризикот од поплава во Бугарија е во целосна
согласност со Директивата 2007/60/EC на Европскиот парламент и на Советот од 23
октомври 2007 година за проценка и управување со ризиците од поплави, која се фокусира
на целите за управување со ризикот од поплавите за намалување на потенцијалните
негативни ефекти од поплавите за:
•
здравјето на луѓето;
•
животната средина;
•
културното наследство;
•
економската активност;
•
неструктурните иницијативи и/или намалување на веројатноста за поплава
(доколку е соодветно).
Одредбите на Директивата, транспонирани во Законот за водите бараат
почитување на хронологија при разработување на ППРП - прелиминарна проценка на
ризикот од поплави, одредување на ОЗПРП; разработување на мапи на реоните под
закана од поплави и мапи на реоните со ризик од поплави; поставување на цели за
управување со ризикот од поплави; разработување на мерки за постигнување на целите
од што следува дека целите се дефинираат врз основа на резултатите од разработување
на мапи на реоните под закана од поплави и мапи на реоните со ризик од поплави.
Целите за управување со ризикот од поплави за Бугарија како земја-членка на
ЕУ известуваат за 5 области дефинирани со Директивата и се засноваат на разработени
мапи од реони под закана од поплави и мапи од реони со ризик од поплави. Директивата
за поплави не содржи конкретни текстови поврзани со приоритетите на ПУРП.
Анализата и евалуацијата на првите ПУРП за Бугарија кои го покриваат периодот
од 2016 до 2021 го покажуваат следново:
•
Не е дефинирана генерална општа цел за управување со ризикот од поплави,
земајќи ги предвид 5 области кои се дефинирани со Директивата, а се дефинирани цели
одделно за петте области;
•
Се одредува група на цели за секоја од 5-те области дефинирани со Директивата;
•
Поединечни цели се поставени за секој ОЗПРП;
•
Неструктурни иницијативи и/или намалување на веројатноста за поплави се
интегрирани во целите поврзани со човековото здравје, животната средина, културното
наследство и економската активност.
При анализата и евалуацијата на правните документи и практики во Поранешна
Југословенска Република Македонија како земја која не е членка на ЕУ, се бара одговор
на следните прашања:
•
Дали оваа земја ги формулира целите за управување со ризикот од поплави надвор
од оние што се определени со Директивата за поплавите? Дали тие се применливи во
контекстот на Бугарија?
•
Врз основа на кои студии и мапи се формулирани овие цели и каков е пристапот
кон нивното изработување?
•
Кој е пристапот во формулирањето на приоритетите и изборот на мерки за
справување со ризикот од поплави?
•
Дали постои правна основа за разработка на планови на национално ниво за
управување со ризикот од поплави слични на ПУРП во Бугарија? Ако е така, дали има
некои прифатени?
•
Како се распоредени обврските и одговорностите на различните институции кои
се занимаваат со ризикот од поплави?
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Резиме на заклучоците и процедуралните инструкции:
Направената проценка на постојните регулаторни акти и под-нормативни документи
во двете земји, со кои се обезбедува исполнувањето на одговорностите на различните
институции, вклучени во управувањето со ризикот од поплави, ги оправдуваат следните
заклучоци:
Вкупната законска рамка, што ги регулира функциите и одговорностите на одделните
институции во двете држави во областа на управувањето со ризикот од поплави,
како целина е добро разработена. Главните недостатоци и проблеми во важечките
прописи во Бугарија се поврзани со недостатокот на клучни методологии и други
подзаконски документи, што го ограничува опсегот за справување со управувањето
со ризикот од поплави. Недостасуваат научно - оправдани национални методологии
за дел од активностите за ПУРС (вклучувајќи проценка на притисокот, проценка на
состојбата; проценка на ефектите од примената на мерките и др.), чија примена да
обезбеди единствен пристап на национално ниво. Не е разработена Методологија за
содржината, условите и прописите за создавањето и одржувањето на специјализирани
мапи на водостопанство, регистри и информативен систем, согласно чл. 178, став 2 од
ЗВ и други. Некои од методологиите треба да се разгледаат и ажурираат, на пример,
методологијата за проценка на ризикот од поплави, разработена според чл. 187, став 2,
точка 6 од ЗВ.
Како главен проблем се јавува континуираното отсуство на јасно разграничување на
функциите и одговорностите меѓу одделните институции во однос на активностите за
управување со ризикот од поплави.
Проблем е и недоволната информираност за општеството и, следствено, формирање
на несоодветни очекувања во врска со други, невообичаени функции во областа на
управувањето со ризикот од поплави. Се очекуваат измени на Законот за водите, со
кои да се регулираат голем број прашања поврзани со поделбата на функциите на
институциите и доделувањето на функции поврзани со ризик од поплави, кои сè уште
не се опфатени.
Покрај тоа, беа анализирани и низа документи од светска класа кои поставуваат
добри странски практики за управување со ризикот од поплави. Тие обезбедуваат
поопшт преглед на целокупниот процес на разработување на стратегии за управување
со ризикот од поплави и/или формулираат потенцијално применливи насоки/препораки.
Бр.

Документ

Резиме на документот со потенциално
применливи препораки/насоки

1

Упатство за
управување со Зелена
инфраструктура за
управување на водите,
публикувано од UNEP
во 2014 година (Green
Infrastructure Guide
for Water Management:
Ecosystem-based management approaches for
water-related infrastructure projects)

Раководството ги разгледува основните пречки пред
пошироката дистрибуција на решенија за „зелена“
инфраструктура, вклучувајќи општ недостаток на
информираност за овој вид на решенија и поврзаните
со нив трошоци и придобивки. Истражувањето
анализира бројни конкретни случаи и презентира
примери за добри практики поврзани со развојот на
„зелена“ инфраструктура за целите на справување со
предизвиците поврзани со управувањето со водите.
Значителни бенефиции кои се пропратни во развојот на
„зелена“ инфраструктура, вклучително пошумување,
заштита на мочуриштата, речните корита, бреговите
и биодиверзитетот, се систематизирани и обврзани со
соодветните „зелени“ алтернативи.
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Раководството доставува и примерна методологија
за проценка на алтернативите при управувањето со
водните ресурси. Разгледани се главните чекори:
формулирање на целите за развој (инвестициските
цели), дефинирање на инвестициските портфолија,
моделирање на економските и еколошките резултати
од спроведувањето на инвестициите, анализа на
придобивките и трошоците, ризикот и несигурноста.
Формулирани се три главни инвестициски цели
(поврзани со развојот на зелена инфраструктура),
како што следува: 1) Минимизирање на трошоците
за ублажување на природни или предизвикани од
човекот катастрофи (на пример климатски промени
или поплави) и вредноста на прогнозираните штети;
2) Минимизирање на трошоците за остварување на
регулаторни, плански или поврзани со сигурноста
цели и 3) Максимизирање на нето придобивки што
произлегуваат од инфраструктурата, што е потребна
за задоволување на ресурсните потреби.
Стратегија за
Документот претставува сеопфатна анализа на
адаптација кон
процесите за разработување на стратегии за
климатските
адаптација за климатските промени на национално
промени, Извештај на ниво. Податоците беа собрани преку истражување со
Европската агенција
анкети во 32 земји - членки од Европската агенција
за животна средина
за животна средина (ЕАЖС) кои беа анализирани.
4/2014 (National Adapta- Во рамките на истражувањето, поимот „адаптација“
tion Policy Processes in
претпоставува збир на мерки кои се преземаат како
European Countries –
одговор на тековните и предвидените идни климатски
2014)
промени и последици и ризици кои произлегуваат
во контекст на тековните и очекуваните брзини на
социо-економски развој. Документот го резимира
напредокот во развојот и примената на национални
стратегии за адаптација кон климатските промени во
рамките на опфатените од истражувањето 32 земји.
За секоја од земјите е направена проценка на секој
еден од следниве аспекти: запознавање и посветеност
на заинтересираните земји, процена на ризикот,
примена на конкретни мерки на национално ниво,
примена на мерки на секторско ниво, координација
на процесот на адаптација помеѓу одговорните
институции, мониторинг и евалуација. Според
истражувањето Бугарија се карактеризира со висок
степен на подготвеност/посветеност за понатамошно
стратешко планирање поврзано со адаптацијата кон
климатските промени, но практичната примена на
соодветни мерки е во почетна фаза (формулација).
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Презентација на
Коперник Service за
управување на вонредни
ситуации (4/12/2014)

4

„Оценување на
Директивата INSPIRE: резиме на
набљудувањата во
врска со земјитечленки на ЕУ“ (INSPIRE Evaluation:
Summary of findings for
EU Member States)

Заедничка стратегија
Стр. 16 of 90

Презентацијата на Коперник Service ги разгледува
основните услуги кои ги нуди организацијата
(мониторинг на копно, на морските територии и
атмосферата, управување со вонредни состојби,
безбедносни мерки и адаптација кон климатските
промени). Две од овие услуги директно се однесуваат
на управувањето со ризикот од поплави. Особено,
презентацијата презентира информации за системот
за рано предупредување за поплави во 2002 година,
вклучувајќи ги и метеоролошките податоци за
Балканот, собраните податоци и испратените сигнали
за ризик. Со користење на оваа услуга Коперник Service:
•
обезбедува дополнителни информации за
предвидување за појава на поплави;
•
овозможува размена на информации поврзани
со ризик од поплави на европско ниво;
•
обезбедува рано предупредување за ризикот
од поплави.
Генерално, Директивата бара создавање на
инфраструктура за просторно планирање. Документот
е оценет преку директни набљудувања. Целите на
оваа проценка се:
1) да се споредуваат, анализираат и подобро да
се разберат разликите помеѓу резултатите од
расположливите збирки на податоци за просторни
податоци и услуги (согласно INSPIRE M & R од мај
2013 година), како и оние што може да се најдат во
гео - порталот на ЕУ;
2) да ги истражат снимките на мета - податоците за
збирките на просторни податоци и услуги и да се
провери нивната усогласеност со правилата на INSPIRE и Примена на насоките;
3) да биде констатирано зошто одредени групи на
просторни податоци во врска со Директивата INSPIRE можат да се најдат само на европски и/или
национални информативни портали.
Шест земји-членки на ЕУ, вклучувајќи ја и Бугарија,
немаат просторни податоци опишани во порталот.
Како причина за нивното отсуство, извештајот го
споменува преструктуирањето на Министерството
за транспорт, информатичка технологија и врски, а
особено привременото затворање на Дирекцијата која
е одговорна за активностите поврзани со Директивата
INSPIRE и жалбата против постапката за доделување
на проект за избор на потребната информација за таа
цел.
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Извештај
„Постојната
ситуација и добри
практики за збир
на податоци од
штети причинети
од катастрофи со
земјите-членки на ЕУ“
(„Current Status and
Best Practices for Disaster Loss Data recording
in EU Member States”)

Извештајот го разгледува проблемот кој произлегува
од недостатокот на меѓународно усогласени
дефиниции и практики за сметководство / проценка
на економските последици од различните видови
катастрофи. Европската комисија има преземено
мерки за поттикнување на разработката на
унифицирани системи, модели и методологии за
собирање, систематизација и размена на податоци
кои се однесуваат на евалуацијата на штетите од
катастрофи, од страна на земјите-членки на ЕУ. Во
овој поглед, разгледуваниот извештај ги презентира
постојната ситуација и ги резимира добрите практики
поврзани со комплетот на податоци за проценка на
штетите од катастрофи во ЕУ. Анализата извршена
во рамките на истражувањето на сегашната ситуација
покажува дека:
•
Франција, Германија, Грција, Италија и
Шведска имаат разработени и јавно достапни бази на
податоци за ризикот од различни видови природни
катастрофи;
•
Австрија, Хрватска, Франција, Грција, Италија,
Португалија, Романија, Словенија и Шпанија редовно
ги ажурираат релевантните бази на податоци;
•
Франција, Грција, Португалија и Словенија
имаат бази на податоци за проценка на штетата од
сите видови катастрофи, што ја покриваат целата
територија на земјата, а поддршката за разработка на
овие бази на податоци се имплементира во локалното
законодавство;
•
Хрватска, Велика Британија и Холандија
немаат бази на податоци за проценка на штети додека
Бугарија е во процес на разработка на такви.
Во извештајот, исто така, се обрнува внимание на
фактот дека во Бугарија не постојат разработени
заеднички показатели и стандарди (единствен
национален систем) за собирање на податоци во врска
со човечките, материјалните и економските загуби од
катастрофи. Се нагласува фактот дека нашата земја
го поздравува разработувањето на стандардите на
ниво на ЕУ, како и поддршката на размената на добри
практики меѓу земјите-членки на ЕУ.
Извештај за „Комплет Процената на ризикот треба да почива на
од податоци за штети систематизирани
историски
податоци
за
од катастрофи
манифестација на катастрофи и поконкретно,
- препораки за
за информации во врска со добиените штети,
диференцирање на
вклучително човечки жртви, еколошки, материјални
европски пристап“
и економски загуби. Во овој поглед, истражувањето
(„Recording Disaster
ги идентификува барањата кои се однесуваат на
Losses – Recommendaсобирање и систематизација на податоци за штети од
tions for a European
елементарни катастрофи
Approach”)
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(односно, препорачаната степен на детали на
податоците) од гледна точка на мерки на европско и
меѓународно ниво (особено во контекст на Рамката за
акција од Хиого). Разгледани се три главни аспекти
на потребната информатичка обезбеденост кои
претставуваат и основа на концептуалниот модел на
ЕУ за собирање на податоци за штети од елементарни
катастрофи, како што следува: 1) извештај за штетите
од елементарни катастрофи со цел следење на
трендовите, агрегација на статистичките податоци и
употреба на овие податоци за разработка на програми
за намалување на ризици од катастрофи на локално,
национално и меѓународно ниво; 2) идентификување
на причините за јавување на катастрофи преку
анализа на ранливоста, капацитетот за надминување
на катастрофата, ограничување на негативните
последици, како и капацитетот за подоцнежно
подобрување на управувањето со ризикот врз основа
на научените лекции, и 3) подобрување на методите
за прогнозирање и проценка на ризик (моделирање на
ризик врз основа на податоци за штети од катастрофи).
Извештајот е изготвен врз основа на квартален
преглед на достапната научна литература, интервјуа
и состаноци со професионалци во областа.
Главните цели на формулирани во рамките на
извештајот препораки за земјите-членки во однос на
методологијата за собирање на податоци за штетите
од поплавите се како што следува: 1) да ја претстави
заедничката методолошки рамка која одговара на
принципите утврдени во концептуалниот модел на
ЕУ, 2 ) да ги оддели различните нивоа на кои може
да биде разработен и применет соодветниот стандард
3) да им помогне на земјите-членки при изборот
на методологија, 4) да ја помогне хармонизацијата
на информациите за штетите од катастрофи на
меѓународно
Извештај
Извештајот ги анализира постојната законска рамка
„Постојната
и тековните активности спроведени во рамките на
ситуација во
Западен Балкан (истражувањето опфаќа Албанија,
управувањето со
Босна и Херцеговина, Поранешна Југословенска
ризикот од поплави во Република Македонија, Косово, Црна Гора и Србија)
Западен Балкан“ (“Pre- во однос на управувањето со ризикот од поплави. На
sent Situation of Flood
оваа база се идентификувани слабости и пропусти,
Management in the West- кои се користат како основа за формулирање на
ern Balkans”)
завршниот дел на препораки за понатамошните
чекори и добрите практики кои се однесуваат на
издвојувањето на ефикасен систем за управување со
ризикот од поплави.
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Главната цел на истражувањето е „да се зголеми
капацитетот на земјите од Западен Балкан за
управување со поплави, да се спречат поплавите и
да се ограничи ризикот од настанување на поплави и
да се охрабри усогласувањето со важечкото европско
законодавство“.
Истражувањето идентификува голем број проблеми и
пропусти во однос на разработувањето на ефикасен
систем за управување со ризикот од поплави во сите
анализирани земји од Западен Балкан, поглавните
меѓу кои се: незавршени мапи на високоризични
зони, недостаток на ефикасни функционални
системи за рано предупредување, не земањето
предвид на климатските промени во проектирањето
на (пред сè) дождовната канализација, недостаток на
адекватна поддршка на водоводната и канализациска
инфраструктурата и речните корита, задоцнети
инвестиции во активности и инфраструктура поврзана
со заштита од поплави.
Како одговор на овие проблеми/предизвици, во
извештајот се дадени 5 главни препораки (идните
развојни чекори) како што следува:
•
Мапирање на ризикот од поплави (вклучувајќи
дигитални теренски мапи) и проценување на
ранливоста на овие територии;
•
Разработување на ефективни планови за
управување со ризик од поплави и планови за
користење на земјиштето, промовирање на одржливи
практики со цел повторно користење на водата;
•
ревизија на метеоролошките и хидрауличните
модели;
•
разработување на интегрирани системи за
рано предупредување на сите нивоа (национално,
регионално и локално);
•
засилување на напорите за постигнување
на понатамошно (и последователно целосно)
усогласување со барањата на Рамковната Директива
за водите и Директивата за поплавите во ЕУ.
8

Извештај за
„Заштита на лица
погодени од природни
катастрофи:
оперативни
упатства на КМСС
за човековите права
поврзани со природни
катастрофи“

Во извештајот се дадени оперативни насоки за
заштита на правата на лицата погодени од природни
катастрофи. Во рамките на извештајот се усвојува
поширока и сеопфатна дефиниција на поимот
„заштита“. Таа не се ограничува на обезбедување
на опстанокот и физичката сигурност на луѓето
погодени од природни катастрофи. Во извештајот се
дадени оперативни насоки за заштита на правата на
лицата погодени од природни катастрофи. Во рамките
на извештајот се усвојува поширока и сеопфатна
дефиниција на поимот „заштита“.
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Таа не се ограничува на обезбедување на опстанокот
и физичката сигурност на луѓето погодени од
природни катастрофи. Заштитата на лицата погодени
од природни катастрофи ги опфаќа сите граѓански,
политички, економски, социјални и културни права
на луѓето, припишувани од меѓународните човекови
права и каде е применливо, од меѓународното
хуманитарно право. За целите на извештајот овие
права се поделени на четири главни групи, како што се:
(а) права поврзани со физичката безбедност на лицата
(на пример заштита на правото на живот и заштита од
напади, повреди, произволно апсење, киднапирање,
и заканите за овие права); (Б) права поврзани со
предмети од прва потреба (на пример правото
на пристап до храна, вода за пиење, засолниште,
облека, здравствени услуги и канализација); (в) права
поврзани со други економски, социјални и културни
потреби (на пример право на пристап до образование
и работа, надомест за изгубена сопственост); и (г)
права поврзани со други потреби од граѓанска и
политичка заштита (на пример правото на верска
слобода и слободата на говорот и личноста, правото
на учество во политичкиот живот, праведен судски
процес и заштита од дискриминација). Првите две
групи на права често се сметаат за најзначајни за
време на фазата на спасувањето при итен случај.
Во овој поглед, извештајот ја разгледува потребата
од почитување и на четирите групи човекови права
за целите на обезбедување на соодветна заштита
на лицата погодени од природни катастрофи. Во
рамките на извештајот превенција на манифестација
на природни катастрофи, нивното надминување
и последователното справување со негативните
последици од нив се оценети од гледна точка на
нивната усогласеност со меѓународните човекови
права и хуманитарните стандарди.
Извештајот дава општи информации за методологијата
за пресметување на Индексот за управување со
ризикот (INFORM), неговите основни димензии, како
и резултатите до 2015 година. Разгледуваниот индекс
претставува нов метод за проценка на ризикот од појава
на хуманитарни кризи и катастрофи; тој овозможува
идентификација на високоризични територии и,
соодветно, помага да се подобри подготвеноста.
Индексот за управување со ризикот се пресметува
врз основа на 50 различни показатели кои ги мерат
постојните ризици, бројот на луѓе изложени на нив,
целокупната ранливост и достапноста на ресурси за
справување со кризни и катастрофални ситуации.
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Индексот се пресметува за 191 земји, а секоја добива
оценка од 0 до 10 во секоја една од трите главни
димензии, имено: 1 - ризик и изложување на ризик,
2 - ранливост и 3 - капацитет за надминување на
катастрофи. Од своја страна, 3-те основни димензии
се поделени на категории и компоненти (на пример,
„ранливост“ вклучува социо-економска ранливост и
ранливи групи од населението).
За секоја една држава и за секоја една од презентираните
димензии е анализиран и карактеризиран (како
опаѓачки, растечки или стабилен) трендот на промена
на база на податоци за претходните 3 години. За
целите на интерпретацијата на нумеричката вредност
на показателот се претставени скали за секоја една
од основните димензии (на пример, ранливоста
на соодветната територија се смета за ниска, ако
вредноста на индикаторот спаѓа во опсегот 0 - 1.83,
за средна - ако прима вредност помеѓу 1.83 и 3.20,
за висока - меѓу 3.20 и 5.06, и за многу висока при
вредности над 5.06).
Според резултатите презентирани во извештајот за
2015 година, Бугарија се карактеризира со: среден
ризик од манифестација на кризни и катастрофални
ситуации (индикаторска вредност: 3.25), ниска
ранливост (1.79) и релативно ограничен капацитет
за надминување при катастрофи (4.48). Овие три
вредности исто така ја утврдуваат вкупната вредност
на индикаторот INFORM за нашата земја (2,46,
што одговара на „средно“ ниво до 2015 година).
Вредностите на показателите за периодот што се
користи за анализа на трендот се квалификуваат како
релативно константни.
Извештај „Хиогска
Рамката за акција што се разгледуваше беше усвоена
рамка за акција
во рамките на Светската конференција за намалување
2005-2015 година:
на ризици од катастрофи во јануари 2005 година.
градење одржливост
Извештајот ги разгледува основните предизвици
на катастрофи
поставени од манифестација на различни видови
на нациите и
природни катастрофи, и анализира стратегија Јокохама
заедниците“ („Hyogo
за побезбеден свет од гледна точка на одделните
Framework for Action
добри практики поврзани со управувањето со ризикот
2005-2015: Building the од природни катастрофи, како и идентификуваните
Resilience of Nations and недостатоци. На оваа основа се формулираат
Communities to Disasприоритетните активности/активности поврзани
ters”)
со зајакнување на капацитетот за одржливост при
катастрофи за периодот 2005-2015 година.
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Поконкретно, врз основа на анализата на стратегијата
на Јокохама, идентификувани се специфични
недостатоци/предизвици во однос на следните 5
аспекти:
•
развој на организациски, правни и политички
рамки за управување
•
идентификација на ризикот, проценка, следење
и рано предупредување
•
управување со податоци и обука
•
ограничување на главните фактори на ризик
•
подготвеност за ефективен одговор и
закрепнување.
Формулираните 5 приоритетни цели се однесуваат
имено на овие аспекти и се формулирани како што
следи:
1)
диференцијација на намалувањето на ризикот
од појава на природни катастрофи како национален
приоритет со цврста институционална основа за
имплементација;
2)
идентификување, оценување и следење
на ризиците од катастрофи и подобрување на
капацитетите за рано предупредување;
3)
Развивање на сеопфатна култура на безбедност
и одржливост на сите нивоа преку ширење на знаења,
иновации и обука;
4)
ограничување на главните фактори на ризик;
5)
Подобрување на подготвеноста за ефективен
одговор при појава на катастрофи.
За секој од идентификуваните клучни приоритетни
цели се идентификуваат конкретни мерки за
спроведување.
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Упатство на
Обединетите нации
„Рамковна стратегија
Сендај за ограничување
на ризикот од
катастрофи за
периодот 2015-2030
година“ („Sendai
Framework for Disaster
Risk Reduction 2015 –
2030“)

Упатството за ограничување на ризикот од катастрофи
за периодот 2015-2030 година беше усвоен на Третата
светска конференција што се одржа во Сендај,
Јапонија на 18 март 2015 година. Неговото усвојување
беше резултат на консултации на засегнатите страни
иницирани во март 2012 година и меѓувладини
преговори во периодот од јули 2014 година до март
2015 година. Разработениот инструмент е наследник
на рамката за акција од Хиого, разгледана погоре.
Упатството има за цел да се надгради она што е
постигнато до сега и да презентира бројни иновации,
чија потреба многупати беше истакната во рамките на
одржаните преговори и консултации. Поконкретно,
менаџментот ги обезбедува следните можности за
засегнатите земји:
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1)
Да разработат јасна, фокусирана, прогресивна и
акционо ориентирана стратегија за управување со ризици
од појава на катастрофи
2)
Да го финализираат процесот на разгледување и
проценка на спроведувањето на рамката за акција од Хиого
3)
Да се запознаат и ги искористат искуствата
натрупани преку разработување на регионални и
национални стратегии и планови за управување со
ризици од катастрофи, формулираните од нив препораки,
како и применливите регионални договори, склучени за
спроведување на Рамката за акција од Хиого
4)
Да ги идентификуваат можностите и условите за
соработка за целите на примена на рамковната стратегија
за управување со ризици од катастрофи
5)
Да ги идентификува можностите и условите
за периодичен преглед и проценка на спроведувањето
на рамковната стратегија за управување со ризикот од
катастрофи во периодот по 2015 година
Разгледуваното упатство на ОН формулираше 7 клучни
глобални цели за поддршка на последователното
оценување на меѓународниот напредок како што следува:
1)
Значително ограничување на меѓународното ниво
на смртност при катастрофи до 2030 година.
2)
Значително ограничување на меѓународно ниво на
бројот на лицата погодени од катастрофи до 2030 година.
3)
Ограничување на директните економски загуби
предизвикани од катастрофи (пресметани врз основа на
БДП) до 2030 година.
4)
Значително ограничување на штети предизвикани
од катастрофи на клучни елементи од изградената
инфраструктура и услуги, вклучително и преку
подобрување на одржливоста, до 2030 година.
5)
Значително зголемување на бројот на земјите
со разработени и усвоени национални или регионални
стратегии за ограничување на ризикот од манифестација
на катастрофи до 2020 година.
6)
Значително подобрување на можностите на земјите
во развој да имаат корист од меѓународната соработка во
спроведувањето на разгледуваната рамка за ограничување
на ризиците од катастрофи.
7)
Значително подобрување на пристапот до
системите за рано предупредување, како и информации за
ризикот од манифестација на катастрофи.
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Извештај „Врски
помеѓу Директивата
за поплавите
(ДН 2007/60/ЕЗ) и
Рамковната директива
за водите (РДВ 2000/60/
EЗ)“ (Links between the
Floods Directive (FD
2007/60/EC) and Water
Framework Directive
(WFD 2000/60/EC))
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Соопштение
од Комисијата
до Европскиот
парламент и Советот
„Рамковна директива
за водите и директива
за поплавите: акција
за постигнување
на статус „добра
состојба“ за водите во
ЕУ и за намалување на
ризикот од поплави“
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Извештајот ги идентификува потенцијалните корисни
интеракции (синергии), кои би можеле да произлезат
од перцепцијата на интегриран пристап кон
примената на Директивата за поплавите и Рамковната
директива за водите. Извештајот разгледува широк
спектар од основни барања на двете директиви, како
и можните врски меѓу нив. Претставени се и главните
причини за потенцијалната корист од перцепцијата на
координиран и интегриран пристап кон примената на
директивите, при што тие се поддржани со примери
за реализирани во оваа фаза добри практики во некои
земји-членки на ЕУ. Извештајот посветува особено
внимание и на потенцијалните конфликти кои
можат да произлезат од интегрираната примена на
директивите во отсуство на ефикасна координација.
Разгледани се и временските рамки за имплементација
на директивите, како и барањата и можностите кои се
однесуваат на секоја фаза од нивното спроведување.
Исто така, беше направена проценка на надлежностите
што се достапни во земјите-членки на ЕУ, кои би
помогнале целно да се зголеми корисната интеракција
што произлегува од паралелното спроведување на
двете директиви.
Во соопштението на Комисијата се оценува напредокот
постигнат досега во земјите-членки на ЕУ во однос
на спроведувањето на Рамковната директива за
водите и Директивата за поплави, кои како прв чекор
бараат процена и мапирање на ризиците и заканите од
поплави. Оценувањето се заснова на првите извештаи
за конкретните активности преземени од страна на
земјите-членки за спроведување на мерките сумирани
во релевантните ПУРС. Соопштението се фокусира на
областите за подобрување и празнините во процесот
на подготвување на претходни евалуации на ризикот
од поплави. Овие препораки се презентирани во
поглед на претстојниот до оној момент втор ПУРС и
првиот ПУРП, кои треба да бидат усвоени од страна
на земјите-членки во 2016 година и во моментов се
факт за Бугарија
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Заклучок:
Врз основа на подготвениот преглед/анализа на странското искуство, може да се
формулираат следните главни заклучоци и препораки во однос на применливите
практики/пристапи во врска со разработувањето на стратегијата за управување со
ризикот од поплави која се применува на прекугранично ниво:
1. Направениот преглед на меѓународните искуства ја покажува применливоста за секој
од приодите како и можноста за формулирање на различни стратешки цели на различни
нивоа (општинско ниво, национално ниво, прекугранично ниво);
2. Препорачливо е, врз основа на идентификуваните специфични празнини/предизвици,
како последица на анализа на стратегијата на Јокохама, да се побара подобрување во
претстојната развојна стратегија во врска со следниве аспекти:
•
развој на организациски, правни и политички рамки за управување;
•
идентификација на ризикот, проценка, мониторинг и рано предупредување;
•
управување со податоците и обука;
•
ограничување на главните фактори на ризик;
•
подготвеност за ефикасна реакција и обновување.
3. Како соодветна и применлива практика се појавува интеграцијата на неструктурните
иницијативи во целите што се поврзани со човековото здравје, животната средина,
културното наследство и економската активност.
4. Без оглед на прекуграничното ниво на кое треба да се разработува стратегијата, треба
да се води сметка за специфичноста на соодветната земја, општина, територија.

2.2 Опис на користената методологија за разработување на
заедничката стратегија
При изработувањето на Заедничката стратегија и методологија за заштита на
животната средина и спречување на поплави се применува методологијата за стратешко
планирање, која исто така ги дефинира главните технолошки фази во разработување на
документот, имено:
• Анализа на средината;
• Идентификација на проблеми (општи и специфични);
• Дефинирање на целите и приоритетите (општи и специфични);
• Разработување на алтернативи (низа од акции и мерки) за да се постигнат наведените
цели;
• Избор на алтернатива – стратегија за развој;
• Разработување на механизам за следење и контрола за имплементацијата.
Развојот на Стратегискиот документ е во согласност со клучните барања за
овој тип на документ, чија цел е да биде достапен за разбирање од неспецијалисти и
пошироката јавност да не биде многу сложен и тежок.
Заедничката стратегија и методологија за заштита на животната средина
и спречување на поплави е разработена врз основа на анализа на специфичните
карактеристики на териториите на општините Бобов дол и Ранковце и ги зема во предвид
локалните потреби и потенцијал, изведени како последица на идентификуваните
проблеми во областа на животната средина и поконкретно во областа на заканата и
ризикот од поплави. Применет е пристап во кој на база на идентификуваните главни
проблеми и потреби на територијата на двете општини се разработуваат приоритетите
кон кои треба да е насочена Стратегијата, за да даде одговор за нивното решавање.
Целта е сите планирани интегрирани активности да придонесат за надминување на
идентификуваните проблеми, потреби и слаби страни во развојот на двете општини.
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Заедничката стратегија е документ кој ја зема предвид интеракцијата помеѓу
приоритетите, целите и мерките и како таква е солидна основа за решавање на
идентификуваните проблеми поврзани со ризикот од поплави во двете општини. Таа
нема претензии да даде конечни одговори на прашањата што и како да се направи за да
се избегнат еколошките проблеми и да се спречат ризиците од поплавите, пред се нуди
различни опции (алтернативи) за нивно решавање.
Во исто време, Заедничката стратегија е синхронизирана со политиките на
национално, регионално и локално ниво, вклучително е во согласност со главните
Национални приоритети за управување со ризикот од поплави, со Националниот
каталог на мерки на Република Бугарија и актуелниот План за управување со ризикот
од поплави во Западно – Егејскиот регион, во сила со Одлука бр. 1105 на Владата.
Процесот на разработување на Заедничката стратегија се базира на:
• прегледот на различни материјали и документи, за секундарна анализа на веќе
спроведените истражувања и подготвени извештаи, планови и програми на европско
и национално ниво;
• Направената анализа на состојбата со активно учество на претставниците на двете
општини;
• анализа на заедничкото, но исто така земање во предвид на спецификите на двете
општини во идентификувањето на проблемите и можните решенија;
• барање на баланс помеѓу идентификуваните проблеми во областа на животната
средина и особено, оние што се поврзани со заканата и ризикот од поплавите, како
и во недостигот на финансиски ресурси за нивното решавање.
При изготвувањето на стратегијата е следена следната методологија, согласно
логичката доследност, покажана на Слика 1:

Слика 1 Основни фази
Треба експлицитно да се истакне дека во стратешкото планирање има многу
повторливи акции поврзани со дефинирањето на системот на цели и приоритети, така
што конечната формулација на приоритетите може да биде последователно изменета од
различни причини. Последното во пракса значи дека крајниот резултат на оваа задача
веројатно ќе биде уредена во финалната верзија на Заедничката стратегија

2.3 Природни, географски, социо-економски карактеристики на
општина Ранковце
2.3.1. Основни податоци за општина Ранковце2
Територијата на општина Ранковце се наоѓа во североисточниот дел на Поранешна
Југословенска Република Македонија. Таа го покрива подрачјето на Славишкото поле,
кое спаѓа во сливното подрачје на река Крива. Се граничи со општините Крива Паланка,
Кратово, Старо Нагоричане и на север со Општина Трговиште (Република Србија).
2

Извор на објавените податоци е Стратешкиот план за локален економски развој на општина Ранковце, 2009 година.
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Општина Ранковце има значајна геостратешка положба, бидејќи се граничи со
Србија и Црна Гора на север и индиректно - само на 30 километри од општина Крива
Паланка - се граничи со Република. Бугарија. Низ општината поминува важен пат што го
поврзува јужниот дел на Балканот со Истанбул и Мала Азија.
Во транспортниот простор општината е поврзана преку автопатот југозападно со
Куманово (50 км) и Скопје (80 км), на исток со Крива Паланка (20 км), североисточно
преку граничниот премин Деве Баир со Ќустендил (Бугарија) (60 км) на југ со Кратово
(25 км). Комуникативната позиција на општината е задоволителна.
Климата е умерена - континентална поради географската положба и влијанието на
Егејското Море што продира преку Крива река. Високите делови на планините Осогово
и Герман се под влијание на планинската клима. Просечната годишна температура е
10,2° C и е со 1,6° C пониска од годишната просечна температура во Куманово и со
2,6° C отколку во Скопје. Во текот на годината најжешкиот месец е јули со просечна
температура од 20,0° C, а најстудениот месец е јануари со просечна вредност од 0,3° C.
Просечната температурна флуктуација е 20,3° С, што е помалку од Куманово и Скопје и
се објаснува со повисоката надморска височина. Просечната максимална температура е
15,9° C. Климата се карактеризира со умерена студена зима, умерено топло лето, свежа
пролет и релативно топла есен. На подрачјето на Ранковце климатските услови се погодни
за овоштарство, градинарство и одгледување на житарици.
В Славишко поле доминантни се земјоделските култури, различни видови житни
култури, зеленчук, овошје и сл. Житните култури вклучуваат пченица, пченка, јачмен,
рж, од зеленчук - домати, пиперки, зелка итн. А од овошје - сливи, јаболка, круши итн.
Околу коритото на Крива река може да се видат површини од ливади, обраснати
со грмушки, врби и тополи. Во планинскиот дел животот на растенијата е богат и
разновиден. Големите висински разлики подразбираат формирање на три растителни
појаси:
•
нископланински тревен појас;
•
дабови шуми;
•
букови шуми.
Општина Ранковце се состои од 18 населени места со површина од 242,55 км²
и спаѓа во групата средно големи општини. Општинскиот центар се наоѓа во селото
Ранковце. Се состои од 6 нископланински населби: Баратлија, Гулинци, Криви Камен,
Мулутинце, П’клиште и Станча.
•
едно погранично населено место: Герман
•
едно неразвиено: Ветуница
•
десет рурални населби: Ранковце, Вржогрнци, Гиновци, Љубинци, Одрено, Опила,
Отошница, Петралица, Псача и Радибуш.
2

Източник на поместените данни е Стратегическия план за местно икономическо развитие на община Ранковце, 2009 г.
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Население

Податоците за населението на општина Ранковце, објавени во Стратегискиот план
за локален економски развој на општината во 2009 година, се актуелни до 2002 година
и вклучуваат 4.144 жители, а тенденцијата е да се намали овој број заради емиграција
предизвикана од економски фактори. Просечната густина на населеност изнесува 18,3
жители на км2.
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Старосна структура
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=>

225

279

314

322

272

243

270
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329

279

215

144

165

262

Според податоците од табелата, доминантен е бројот на населението во
работоспособна возраст.
=>
Полова структура на населението

мажи

жени

2 177

1 967

=>
Образовна структура
Според Стратешкиот план за локален економски развој на општината за 2009 година,
основно образование имаат 1 050 лица, во средно 808, а високо - 77, а остатокот има
недовршено или непочнато училишно образование. Селата Петралица, Ранковце,
Опила, Гиновци, Псача и други придонесуваат за образованието на локалното
население.
=>
Економска структура на населението
Најголем дел од активното население, кое изнесува 33,08% од вкупното
население, е активно во примарниот сектор, во кој доминира земјоделството.
Градежната активност доминира во секундарниот сектор.
Економски активни
Вкупно
1 127

Вработени Невработени
498

629

Економски
неактивни
2 185
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Вработените лица се распределени според нивната позиција во следната табела:
Вкупно

Службеници

Работодавци

Самовработени

Неплатени
семејни
работници

498

438

11

46

3

Од економски вработените лица најмногу се оние кои припаѓаат на професии
во рударството и градежништвото - 112. Сервисните дејности вклучуваат 74 лица а
вооружените сили - 28 лица.
Економски неактивните лица се прикажани во следната табела:
Вкупно

Домаќини

Ученици,
Студенти

Пензионери

Трајно
неспособни

Други

2185

774

218

638

47

58

b.

Образование

Во селото Ранковце има едно од основните училишта „ХТ Карпош“, кое заедно
со подрачните училишта е посетувано од 498 ученици. Во секторот образование се
вработени 52 лица, наставен и технички персонал.
c.

Здравствена заштита

Здравствената заштита е организирана во неколку амбуланти: во селото Ранковци
има две ординации за општа медицина, стоматолошка ординација и аптека, а во селото
Герман - ординација за општа медицина. Во секторот се вработени вкупно 9 лица. Постои
ветеринарна станица во селото Ранковце со 4 вработени. Постои полициска станица со 9
вработени.
d.

Инфраструктура

До 1970 година се градеа стари селски куќи со тремови, зимско засолниште и
дневна соба. Денес доминантна е современа градба, а за повеќето села во општината
Ранковци е усвоени урбанистички планови. Во 2007 година беше создаден урбанистички
план за градење на трговски комплекс наречен Криво крувче.
e.

Стопански карактеристики

Основна егзистенција на локалното население е земјоделството. Сточарството
(главно овци, свињи и живина) е развиено во планинските села: Герман, Криви камен,
Станча и други, а земјоделството се развива во селата лоцирани во Славишко поле Петралица, Гиновце, Љубинце, Опила и др. Ситната трговија и занаетчиството исто
така се наоѓаат во некои населени места во општината, но економскиот развој тешко би
можел да се асоцира со индустријализација на економијата и поголема стопанска дејност.
Напорите се концентрирани на стимулирање на економскиот подем во согласност со
професионалните потреби на населението. Главен акцент е ставен на трговијата, особено
со земјоделските производи.
Распределбата на обработливото земјиште е покажана во следната табела:
29

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

Заедничка стратегија
Стр. 30 of 90

Земјоделски
реони

Обработливо
земјиште и
градини

Овошни
градини

Лозови
насади

Ливади

Пасишта

9930 ha

7219 ha

104 ha

11 ha

601 ha

1995 ha

Пченка

‘Рж

Овес

280 ha
595 t
2125 kg/ha

77 ha
92 t
1197 kg/ha

48 ha
41 t
845 kg/ha

Производството на житарици
Вид
Пченица
Јачмен
житарици
Посеани
394 ha
422 ha
Реколта
604 t
510 t
Жетва kg/ha 1534 kg/ha
1209 kg/ha

=>

Производство на градинарски култури
Вид
Компири Кромид
Лук
Грав
култура
Sowed
225 ha
14 ha
12 ha
69 ha
Принос 1713 t
62 t
45 t
161 t
Принос 1534 кг/
4443 кг/ 3733 кг/ 1251 кг/
кг/хектар хектар
хектар
хектар
хектар

=>

Производство на овошје
Вид
Сливи
Цреши
овошје
Број
63964
1125
дрвца
Принос 887 t
12 t
Принос 15 kg/с
13 kg/с
кг/дрво

Зелка

Домати

Пиперки

18 ha
280 t
15878 кг/
хектар

20 ha
184 t
3195 кг/
хектар

44 ha
480 t
10918 кг/
хектар

Јаболка

Крушки

Праски

Кајсии

310

101 630

7020

800

350

3t
11 kg/с

234 t
3 kg/с

180 t
10 kg/с

7t
11 kg/с

2,5 t
11 kg/с

=>

=>

Вишни

Производство на лозови насади
Површина

9 ha

Производство на грозје

45 t

Производство на вино

2t

Претставници на организираното земјоделство се поранешниот ЗК „Малина“,
кој е трансформиран во „Агро Малина“ со 13 вработени. Постои и живинарска фарма
„Жива јајце-3“ со големи капацитети за производство на месо од живина и бројлери.
Од особено значење за економскиот развој и диференцијација на регионите е
рудникот за неметали „Бентомак Нова“, кој во последниве години создаде огромни
приходи. Не помал е и придонесот на фабриката за облека „Карпош“. Податоци за
малите и средни претпријатија, вклучително во областа на трговијата и угостителството
во општина Ранковце се наведени во следните табели:
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вкупно

f.

Претпријатие
Рудник „Бентомак Нова“
Живинарска фарма
Фабрика за облека „Монт“
“ Агро Малина” (сточарство)
ПП Бонум
Компост за габи ,,Осогово”
Млин „Славишки мелници“
Т.П. Славишко поле
Мотел Кратер со пумпа за плин
,,Бачило Герман” (сточарство)
Трговија на мало
Угостителство (рибарници)
ЈКП „Чист ден,“
,,Мива Градба“ ДООЕЛ (градежништво )
Други во сферата на услугите

Заедничка стратегија
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Број на вработени
85
16
60
13
4
6
7
5
17
20
40
20
4
35
7
Повеќе од 339

Транспортна инфраструктура и туризам

Речиси сите населби во општината се поврзани со локални патишта кои не се
во најдобра состојба. Важниот автопат Куманово -Ранковце -Деве Баир поминува низ
општината.
Низ општината Ранковце поминува и железничката пруга Бељаковце-Крива Паланка-Деве
Баир. Транспортните компании кои превезуваат луѓе и стоки во реонот се ТП. „Славишко
поле“ со 5 вработени и „Пролетер“ - Крива Паланка. Воведен е и локален автобуски
сообраќај, што придонесува за подобрување на сообраќајот помеѓу селата и градовите.
Во селото Ранковце е изградена канализациска мрежа без пречистителна станица,
а во селата Петралица и Гиновци - со пречистителна станица за отпадни води. Претстои
изградба на канализациски системи во селата Опила и Љубинце.
Мрежата за снабдување со вода е изградена во повеќето села во општината Одрено, Псача, Петралица, Гиновци, Ранковце и Ветуница - а во селото Опила и Љубинце
се гради. За останатите населени места е подготвена техничка документација. Сите села
во општината се електрифицирани.
Туризмот во општината не е доволно развиен. Вештачкото езеро во селото
Отошница, малите вештачки езера, малата зоолошка градина и рибникот во Спортско
рекреативниот центар „Парк“ во селото Гиновце и Гого Монд во селото Ранковце се
привлечни за локалните и за меѓународните туристи во текот на летото. Излетничкото
место во близина на манастирот „Свети Никола“ во селото Псача има потенцијал за
развој на рекреативен и духовен туризам. Во изминатите неколку години планинскиот
туризам се разви во селата П’клиште и Герман, каде што се изградени голем број куќи за
гости.
Општината има потенцијални можности за развој на селски и алтернативен
туризам.
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Локална самоуправа

Општината е единица на локална самоуправа во која граѓаните го остваруваат
своето право во локалната самоуправа директно и преку претставници во општинските
тела.
Во рамките на општината, согласно Законот за локална самоуправа функционираат
две тела: градоначалникот на општината и совет на општината.
Согласно Законот за локална самоуправа општината врши активности од јавен
интерес и локално значење:
• Урбанистичкото (градско и селско) планирање, издавање на градежна дозвола за објекти
од локално значење;
• Заштита на животната средина и природата;
• Локален економски развој;
• Јавни активности;
• Култура;
• Спорт и рекреација;
• Социјални дејности и заштита на децата;
• Образование;
• Здравствена заштита;
• Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра;
• Заштита од пожари;
• Надзор над извршувањето на активностите под нејзина јуриздикција и
• Други прашања дефинирани со закон.
Градоначалникот ја претставува општината и се избира на секои 4 години преку
директни и слободни избори со тајно гласање.
Градоначалникот:
• ја претставува општината;
• ја контролира законитоста на прописите на Советот;
• Ги објавува прописите на Советот во Службениот весник на општината;
• Обезбедува спроведување на работата што му е делегирана на Советот;
• Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
• Предлага годишен буџет на општината;
• Го извршува буџетот на општината;
• Избира директори на јавните услуги, основани од општината, врз основа на јавен
конкурс;
• Редовно го известува Советот за исполнување на своите надлежности во согласност со
Статутот;
• Ги донесува одлуките за административни работи во врска со правата, обврските и
интересите на правните и физичките лица, во согласност со законот;
• Усвојува деловник за систематизација на позициите во општинската администрација;
• Управува со општинската администрација;
• Донесува одлуки за вработување, права, обврски и одговорности на вработените во
општинската администрација, доколку со закон не е поинаку определено;
• Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на имотот на
општината во согласност со законот и статутот и врши други работи утврдени со законот
и со статутот.
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Советот на општината е претставничко тело на граѓаните. Членовите на Советот
се избираат на секои четири години преку директни и слободни избори со тајно гласање.
Советот избира претседател од редот на советниците. Претседателот на Советот ги
свикува и раководи состаноците на Советот, се грижи за организацијата и активноста на
Советот, ги потпишува одлуките и актите на Советот и ги доставува до градоначалникот
за објавување и публикување.
Советот:
• Го усвојува статутот на општината и другите нормативни акти;
• Го усвојува општинскиот буџет и годишната сметка на општината;
• Ја определува големината на сопствените извори на финансирање на општината во
рамките на границите утврдени со закон;
• Создава јавни услуги во надлежност на општината и ја следи нивната работа;
• Усвојува работни програми и финансиски планови за финансирање на јавните услуги
креирани од општината;
• Ги усвојува извештаите за спроведувањето на општинскиот буџет;
• Одлучува да издаде дозвола за вршење на дејност од јавен интерес од локално значење,
во согласност со закон;
• Прифаќа извештаи за работа и годишни извештаи за јавни услуги создадени од
општината;
• Одлучува како да располага со имотот на општината;
• Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на општинскиот буџет, во
согласност со закон;
• Избира лице кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни
работи во општината, во согласност со законот;
• Врши и други активности утврдени со закон.
Вкупната стратешка цел на општината, формулирана во Стратешкиот план
за локален економски развој на општина Ранковце, 2009 година, е да се претвори во:
„Економски моќна, финансиски стабилна, инфраструктурно регулирана, еколошки
чиста, економски развиена, привлечна за одмор и релаксација со стандардни и развојни
капацитети во кои ќе биде привилегија и чест да живееш.“ Активностите на овој
проект можат да се однесат кон стратешка област 3 - Инфраструктура - и одредена цел:
„Обезбедување на здрава и чиста животна средина“.
2.3.2. Основни податоци за општина Бобов Дол 3
Територијата на општина Бобов Дол се наоѓа во регионот Ќустендил и
Југозападниот плански регион и е сместена во источниот дел на Коњавска планина со
рамнината Разметаница на југ. Општината се граничи со општините Дупница, Бобошево,
Невестино, Ќустендил и Радомир. Нејзината територија е 206,2 км², а нејзината површина
изнесува 0,2% од територијата на земјата и 11% од територијата на регионот Ќустендил.

Извор на податоци е Социо-економска анализа на моменталната состојба на територијата на МИГ Бобов Дол - Дупница, 2017
година и Општински план за развој на општина Бобов Дол 2014-2020

3
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Во територијалниот опсег на општината се вклучени 18 населени места - 1 град
и 17 села. Населените места и бројот на население на територијата на општина Бобов
дол се како што следува: град Бобов дол (население во 2015 година - 5270 лица), село
Мламолово (638 лица), село Големо село (422 лица), село Мало село (287 лица), село
Долистово (240 лица), село Коркина (223 лица), село Бабино (202 лица), село Голем
Врбовник (144 лица), село Мала Фуча (112 лица); село Горна Козница (110 лица), село
Шатрово (100 лица), село Голема Фуча (95 лица), село Бабинска река (82 лица), село
Мали Врбовник (81 лица), село Новосељане (62 лица) село Паничарево (48 лица), село
Блато (22 лица), село Локва (4 лица).
Важни патни сообраќајници минуваат низ територијата на општината. Постои
пренасочување на железничката линија Софија - Кулата до градот Бобов Дол. Важна
предност на географската положба на општината е релативната близина на главниот град
и регионалниот центар. Општината е исто така во близина до границите на Поранешна
Југословенска Република Македонија (приближно 65 км до најблискиот граничен премин)
и Република Србија (приближно 70 км до најблискиот граничен премин).
a.

Природно - географски карактеристики

Територијата на општината Бобов Дол се карактеризира со разновидна планинско
– долински релјеф. Се одликува со мозаик од котлини, долини и ниски и средно - високи
планини и ридови. Општината Бобов Дол опфаќа голем дел од Западната Дупнишка котлина
- Разметанишко поле, ниските и средно високи планински ридови кои го оградуваат. Ова
се крајните источни гранки на Коњавска планина. Релјефот е најизразен во северните
делови на општината, каде што се наоѓаат врвот Колош и Гологлавските ридови. Билото
на Коњавска планина има облик на лак и ги одделува Радомирско од Ќустендилско и
Бобовдолско поле. Тие се карактеризираат со внатрешно - котлински височини, кои се
издигаат во правец северозапад - југоисток на запад од сливното подрачје на реката Лева
река.
На територијата на општина Бобов дол се наоѓа Бобовдолскиот базен кој е еден од
петте базени за јаглен во земјата. Во него се концентрирани околу 60% од индустриските
резерви на земјата. Базенот зафаќа површина од 50-60 км2 и е најголем во земјата. Неговото
значење за развојот на ископот на јаглен и термоенергетиката е големо. Слоевите од јаглен
лежат на максимална длабочина, околу 800 метри во длабоката Бабински синклинала,
што наметнува затворен ископ и ја зголемува неговата цена.
Огромната територија на Бобовдолско поле е покриена со тешки песочни глинени
почви. Карактеристично за овие почви е тоа што тие се многу набиени, стануваат
мочуришта за време на влажниот период и во сувиот период напукнуваат.
Во јужниот дел на територијата се развиваат азонални типови на почва. Тие се претставени
со алувијални и алувијално ливадни, претежно неутрални, песочни и песочно - глинести,
карбонатни и заситени. Некои од овие почви се погодени од процесите на ерозија.
Според поделбата на климатските подрачја на земјата, територијата на
општината Бобов Дол спаѓа во преодната област. Климатска особина е влијанието на
Медитеранот по должина на реката Струма. Областите со поголеми надморски височини
се карактеризираат со планински клими, на пример, највисоките делови на Коњавска
планина. Оваа област се карактеризира со поладна и подолга зима со доминантни
снежни врнежи, посилни ветрови и пократко и поладно лето. Максимумот на врнежите е
секундарен во октомври - ноември, што е последица на активностите на медитеранските
циклони во студената половина од годината. Влијание има активноста на атлантските
циклони во текот на топлата половина од годината, што предизвикува многу изразен
главен максимум на врнежите во мај - јуни. Особеностите на атмосферската циркулација
влијаат на сезонското распределба на количините на врнежи – од годишниот износ на
врнежи во зима паѓаат околу 20%, во есен - 24%, а во другите сезони 56%. Просечните
годишни врнежи се 676 l литри/м².
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Просечната месечна температура во најстудениот месец (јануари) е околу 0° C.
Понекогаш зимските температури се зголемуваат, поради медитеранскиот воздух што
навлегува од југ по долината на реката Струма. Најтоплиот месец (јули) е околу 20-21°
C. Летото е топло и суво, со просечни максимални температури од 35-36° C на крајот
на јули и почетокот на август. Просечната годишна амплитуда на температурата е 2021° C Како што се зголемува надморската височина, и годишните и просечните месечни
температурни амплитуди соодветно намалуваат.
Општина Бобов Дол е во хидролошка област со умерено климатско влијание
врз протокот, со значително снежно потхранување на реките. На оваа територија не се
изградени хидрометарски станици и затоа не може да се категоризира точниот режим
на проток. Со оглед на физичко - географската карактеристика, може да се заклучи дека
проточниот режим на реките има пролетски максимум во мај и есенски минимум.
Територијата на општина Бобов Дол е поврзана со егејскиот слив. Главната сливна
артерија за регионот е реката Струма, чија сливна површина на бугарска територија
покрива површина од 10 797 км². Сите реки на таа територија се влеваат во неа.
На територијата на општината преовладува котлинско - планинскиот релјеф. Тоа помага
да се формира многу специфична растителна покривка. Главен тип на вегетација е
листопадна, но на територијата се среќаваат и мешани шуми.
Општина Бобов Дол спаѓа во зоната на Рила-Родопски зоографски реон, каде
што евро-сибирските и европските видови доминираат над медитеранските. Типични
примери се елени, срни, шумски глушец, шумски гулаб, грлица, кукувијата (амбарскиот
був), и бројни други видови. Поради зголеменото антропогено влијание врз животната
средина, опсегот на видови на фауна е силно стеснет.
b.

Економски индикатори

За општината и регионот ја определуваат структурата активностите поврзани со
производство на енергенси на електрична енергија на следниов начин:
•
„Мини Бобов Дол“ ЕАД - државна компанија 100% во сопственост на
Министерството за економија и енергетика, која беше прогласена во стечај во јануари
2017 година;
•
ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД - приватна компанија со активна дејност во производството
на електрична и топлинска енергија, пренос и дистрибуција на топлинска енергија,
градежништво и сервисна дејност во областа на електричната и топлинската енергетика,
градежништво и сервисна дејност во областа на производство на електрична енергија и
производство на топлина и други.
Голем број претпријатија во општината Бобов Дол извршуваат активна дејност во
сферата на преработка, транспорт, градежништво, земјоделство, одржување, поправки
и други помошни активности, кои обезбедуваат доминантно учество во вработувањето,
приходите на населението и економската активност. Имајќи ја предвид состојбата со
производството на енергенси, секторите ќе бидат приоритети за развој на територијата
на општината.
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Во компаративната анализа на достапните податоци, може да се заклучи дека
приходите од земјоделството, градежништвото и трговијата покажуваат постојан
раст во текот на разгледуваниот период. Ситуацијата во транспортниот, хотелскиот,
угостителскиот и здравствениот сектор е релативно стабилна. Единствениот негативен
тренд, кој не е толку изразен, е во преработувачката индустрија. И покрај доверливата
природа на податоците за стопанските сектори „Производство и снабдување со електрична
и топлинска енергија, и гасни горива“ и „Водоснабдување; канализациски услуги,
управување со отпад и рехабилитација“, презентираните податоци јасно го илустрираат
клучното значење на овие сектори за локалната економија.
Број на пријавени нефинансиски претпријатија за периодот 2013 - 2015 година
(Број)

Општина
Бобов дол

Групи претпријатија
според вработените во
нив лица
Општо
0-9
10-49
50-249
250+

2014

2014

2015

197

189

191

181
2
2
4

175
2
2
4

174
10
3
4

Во општината преовладуваат микро-претпријатија со најмногу 9 вработени. Бројот на
големи претпријатија (со повеќе од 250 вработени) е стабилен, генерирајќи го главниот
дел од приходите од продажба, пријавени во домашната економија и поврзани со
рударството.
Вредноста на вкупните трошоци за набавка на основни средства во општината Бобов Дол
за периодот 2013-2015 година се прикажани во следната табела:
Економски дејности (A10)
Општина Бобов дол
Земјоделство, шумарство и рибарство
Индустрија (со исклучок на градежништво)
Вклучувајќи: преработувачката индустрија
Градежништво
Трговија; поправка на моторни возила и
мотоцикли; транспорт, складирање и пошти;
хотелски и угостителски услуги
Создавање и дистрибуција на информации и
креативни производи; телекомуникации
Операции со недвижни имоти
Професионални дејности и научни
истражувања; административни и помошни
дејности
Образование; здравствена заштита и
социјална работа
Други услуги

Трошоци за стекнување на материјални
основни средства
2013
2014
2015
12 985
767
11 713
255
1

23 916
390
1
1
71

29 422
1 057
1
1
26

1

679

672

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1
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Постои значително зголемување на трошоците за стекнување на материјални
основни средства во последниве години, што укажува на нивото на инвестиции и степенот
до кој локалните бизниси гледаат перспективи за развој на нивниот бизнис. Со други
зборови, постои можност да се развие бизнис и да се подобри економската состојба на
општината.
За карактеризација на земјоделството - главен економски сектор на територијата
на општината – се користени податоците презентирани во следната табела:
Биланс на земјиште на територијата
на Бобов Дол

Вкупен биланс
Вкупна површина
За потребите на земјоделството
За потребите на шумарството
Населени места
Водни текови и водни површини
Рударство
За потребите на транспортот

Имоти бр.

Површина
во декари

Површина%

49516
44947
3911
297
190
42
129

206148.138
133980.429
57525.189
9756.952
1186.905
2275.262
1423.401

100.00%
64.99%
27.90%
4.73%
0.58%
1.10%
0.69%

Вкупната површина според билансот на видот на територијата изнесува 206
148.138 декари, од кои се користат за земјоделство 133.980.429 декари, односно околу
65% од територијата на општината, а за шумарство - 57.525.189 декари, што е 27.90%.
Податоците покажуваат дека најголем дел од површината е наменета за потребите на
земјоделството.
Во билансот на состојба според видот на сопственоста, најголем е делот на
приватната сопственост - 41,73% од вкупната површина, по што следи државната
сопственост 27,38%.
Површина Површина%
во декари
Биланс на сопственост на територијата на општината Бобов Дол
Вид сопственост

Имоти бр.

државна приватна
Приватна
на верски организации
општинска приватна
Мешана
на правни лица
стопанисување од општината
државна јавна

општинска јавна
ексклузивна државна сопственост
СЕ

1423

56437.976

27.377%

38965
9
6323
144
269
338
89
1955
1
49516

86025.532
237.187
40416.285
6852.593
2443.082
4536.679
1021.945
8160.902
15.957
206148.138

41.730%
0.115%
19.605%
3.324%
1.185%
2.201%
0.496%
3.959%
0.008%
100%

Просечен процент на одгледувани различни видови на култури за периодот 2012-2016
година
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На територијата на општината Бобов Дол се одгледуваат главно житарици,
првенствено пченица, следена од сончоглед, пченка, јачмен и други. Паралелно со
житарици исто така се одгледува и зеленчук, следен од технички култури и трајни насади.
Најголем дел од производството на зеленчук зазема одгледувањето на компир, пиперки
и домати, но намалуваат засадените површини. Одгледуваните трајни насади се цреши,
лозја, сливи, јаболка, праски и други.
Наведената структура на земјоделско земјиште е насочена кон развојот на
производството на житарици. Последните години се забележува и бавно зголемување на
трајните насади на територијата што е последица од погодните услови за одгледување на
коскено овошје (цреши, сливи и др.).
c.
Население
Тековната демографска состојба во општината се карактеризира со континуирано
намалување и стареење на населението, намалување на стапката на раѓање и високо ниво
на севкупна смртност.
Население на општина Бобов дол 2010-2015 година

Бобов дол

Вкупно
Мажи
Жени

село Бабино

село Бабинска река
село Блато
град Бобов дол
село Голема Фуча
село Големо село
село Голем
Врбовник
село Горна Козница
село Долистово
село Коркина
село Локвата

О
Б
Щ
О

2010
9531
4815
4716
280
105
27
5891
132
477

2011
8930
4712
4218
231
95
28
5703
114
469

2012
8763
4634
4129
224
89
26
5653
109
455

2013
8490
4484
4006
212
88
25
5509
101
435

2014
8280
4364
3916
208
85
21
5382
96
423

(број)
2015
8142
4280
3862
202
82
22
5270
95
422

178

167

159

151

144

144

216
353
190
9

139
274
164
8

131
269
158
8

126
259
158
8

115
253
156
6

110
240
223
4
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село Мала Фуча
село Мали
Врбовник
село Мало село
село Мламолово
село Новоселјане
село Паничарево
село Шатрово

О
Б
Щ
О
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155

139

132

127

123

112

112

109

103

94

83

81

322
811
81
78
114

317
725
70
67
111

309
701
68
64
105

299
675
63
61
99

296
666
63
57
103

287
638
62
48
100

Образовната структура на населението е претставена во следната табела:
Вкупно Високо Средно
Општина
Бобов дол
Во
градовите
Во селата

Основно

Почетно

Незавршено
почетно

Никогаш не
посетувале
училиште

Дете

8658

540

4008

2946

743

340

69

12

5407

388

2643

1661

376

274

55

60

3251

152

1365

1285

367

66

14

..

Од презентираните податоци станува јасно дека во општина Бобов дол со највисок
релативен дел се луѓето со средно образование - 46,29% од населението во општината,
следени од луѓето со основно образование - 34,03%. Овие две групи се водечки како во
градот Бобов дол, така и во селата. Како целина постои задоволително образовно ниво
за општината. Образовното ниво на жителите во селата е пониско од тоа на населението
во градот, а пониското образовно ниво на населението во селата покажува и пониска
адаптибилност на селското население кон барањата на пазарот на трудот.

Со работничка
Професија

Се

Без
квалификација

Специјалисти

Со работничка
Професија

Се
9.95%

5

21

Ниво на невработеност
8.06%
7.33%

8

43

10

26
19

Специјалисти
10

60
18

89
10
19
0
12
16
18
6
5
9
6
17
0
0
0

23

97
26

145
19
0
2
10
13
13
18
21
20
22
26
0
0
0

Без
квалификација

55
8
0
0
2
4
4
5
5
12
11
12
0
0
0

52

167
45

263
40
26
2
18
30
24
32
23
43
42
49
0
0
0

Се

357
89
106
162 289
34
7
10
17
37
22
0
22
0
19
5
0
3
2
2
34
4
17
13
24
40
5
18
17
33
28
9
13
6
35
40
7
8
25
29
43
11
10
22
31
55
17
12
26
41
44
17
8
19
39
68
19
17
32
55
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Според времетраењето на невработеноста
260
63
87
110 183
59
16
12
33
63

14

40
7

61
9
0
1
0
1
4
8
6
14
14
13
0
0
0

Со работничка
Професија

38

2014

2015

13

60
10

83
9
26
0
11
16
11
10
5
8
7
15
0
0
0

Специјалисти

Регистрирани невработени лица до 12 месеца
Регистрирани невработени лица од 1 до 2
години
Регистрирани невработени лица над 2
години

2013

24

67
28

119
22
0
1
7
13
9
14
12
21
21
21
0
0
0

Без
квалификација

1.Регистрирани невработени
- со намалена работоспособност
-со високо образование
а) до 19 години вклучително
б) од 20 до 24 години вклучително
в) од 25 до 29 години вклучително
г) од 30 до 34 години вклучително
д) од 35 до 39 години вклучително
е) од 40 до години вклучително
ж) од 45 до 49 години вклучително
з) од 50 до години вклучително
и) над 55 години
2. Регистрирани вработени
3. Регистрирани ученици
Регистрирани пензионери

Показатели

Структура на регистрирани невработени
лица во општина Бобов Дол
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Како што е видливо од презентираните податоци, стапката на невработеност
бележи пад во последните три години на известување, при што чувствително се намалил
бројот на краткотрајно невработените. Сепак, бројот на долгорочно невработени лица е
зголемен. Работоспособното население со неизменлив највисок процент невработеност
се лицата над 55 год., следени од оние меѓу 45-49 години. Се набљудува мал пад во бројот
на младите невработени. Како заклучок, проблемите поврзани со недоволно развиената
општинска економија остануваат во набљудуваниот период, што ги засега сите групи од
населението.
d.
Здравствена заштита
Неколку медицински и стоматолошки здравствени ординации се регистрирани во
општината Бобов Дол. Бројот и видот на здравствените установи во општината Бобов
Дол се како што следи:
(Број)
Показател 2011
2012 2013
2014 2015
Болници и здравни установи
Болници (вкупно)
0
0
0
0
0
Медицински установи за амбулантска помош
1
1
1
1
1
(вкупно)
Кревети
0
0
0
0
0
медицински центри
1
1
1
1
1
Кревети
0
0
0
0
0
самостојни медицински-дијагностички и
0
0
0
0
0
медицинско-технички лаборатории
стоматолошки центри
0
0
0
0
0
Други здравствени установи
1
1
1
1
1
Кревети
20
20
20
20
20
Медицински кадри на 31.12.
Лекари (вкупно)
9
7
7
8
8
Вклучително Општи лекари 1
5
5
4
4
4
Стоматолози
2
2
4
4
4
Медицински експерти за здравствена заштита
2
13
12
11
10
Детски градинки за бебиња и деца в
детските градинки
Детски градинки за бебиња вкупно
1
1
1
1
1
Места
22
20
20
20
20

e.

Образование

Општинската образовна политика не е регулирана директно во ниту еден од
документите за стратешко планирање на општинско ниво. Општината ја спроведува
својата политика во согласност со законите и прописите, како и плановите и програмите
на Регионалниот образовен инспекторат.
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Показатели
Детски градинки
Детски воспитувачи
Деца
Целодневни детски градинки
Детски воспитувачи
Деца
Детски градини за пола ден
Детски воспитувачи
Деца
Општообразовни училишта
Ученици
Специјални училишта
Училишта за уметност и
спортски училишта
Професионални гимназии
Ученици (ІІІ степен
професионална
квалификација)
Ученици (ІІ степен
професионална
квалификација)
Универзитети и
специјализирани
високообразовни установи

Заедничка стратегија
Стр. 43 of 90

Број
2015/
2016
2
14
158
2
14
158
0
0
0
2
544
0

2011/
2012
2
16
203
2
16
203
0
0
0
2
487
0

2012/
2013
2
18
220
2
18
220
0
0
0
2
495
0

2013/
2014
2
18
208
2
18
208
0
0
0
2
632
0

2014/
2015
2
18
188
2
18
188
0
0
0
2
598
0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

77

99

47

49

77

26

18

0

12

20

0

0

0

0

0

f.

Транспортна инфраструктура
Општина Бобов Дол се наоѓа во југозападниот дел на регионот Бугарија/
Ќустендилски регион/. Источно од територијата на општината поминува IV Пан-европски
транспортен коридор (Нирнберг/Дрезден - Прага - Братислава/Виена - Будимпешта - Арад
- Софија - Солун), обезбедувајќи добра транспортна пристапност на населените места до
општинските и регионалните градови во регионот. Врската главно се врши со патнички
транспорт, бидејќи општината се карактеризира со ниска густина на патната мрежа
Низ републичката патна мрежа на територијата на општина Бобов дол
поминуваат следните републички патишта - Пат II-62 „Ќустендил - Дупница - Клисура –
Самоков“ од км 20+100 до км 31+800, Пат III-602 (Ќустендил - Радомир) - Коњаво - Горна
Козница - Мала Фуча -Бобов дол“ од км 12+500 до км 28+570, Пат III-623 „(Ќустендил
- Дупница)“- Мламолово – Бобов дол – Жедна“ од км 0+700 до км 17+490 и пат III6232 „Мламолово - Дјаково (Даскалово - Дупница)“ од км 0+000 до км 2+700. Трасата
на автопат „Струма“ Лот 2 поминува низ територијата на општината во делниците од км
324+653 до км 324+917 и од км 327+075 до км 327+395 во земјата на с. Големи село
Општинската патна мрежа се состои од 60,6 км, од кои некои се рехабилитирани
со европски фондови, но се уште има области во незадоволителна состојба на
површината на патот и соодветната техничка инфраструктура. Овие фактори доведуваат
до подобрување на транспортните врски на селата со општинскиот/регионалниот центар.
43
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Железничката пруга која ја поврзува општината со внатрешноста на земјата ги
сврзува распоредените населби Бобов Дол, Мламолово, Мало Село и Големо Село во
рамките на општината и се поврзува со меѓународната пруга Софија - Перник - Радомир
- Дупница - Благоевград - Солун.
Јагленот во ТЕЦ “Бобов Дол” се испорачува со железнички вагони со автоматско
истоварување на покриена површина во 35 подземни бункери со вкупен капацитет од
2.400 м3.
g.
Водни ресурси
Територијата на општината е релативно сиромашна на водни ресурси главно
поради геолошко - географски фактори. Хидрогеографската состојба ја одредуваат 6 мали
микро - брани, реките Новоселска, Бабинска, Долистовска и нивните притоки, како и река
Разметаница, десна притока на реката Џерман, чиј воден режим е определен од дождовните
води и топењето на снегот.
На територијата на општина Бобов Дол исто така има 6 ст. микро брани: Мали
Врбовник-1, Мали Врбовник -2, Голем Врбовник, Долистово, Паничарево и Големо Село.
Контролата врз состојбата на површинските и подземни води е организиран во рамките
на Националниот систем за мониторинг на животната средина /НСМЖС/. Мониторингот на
водите е уреден во Уредба бр. 1/11.04.2011 година, која го дефинира и начинот за создавање на
мрежите и планирање за мониторингот. Мониторингот на површинските и подземните води
обезбедува информации за процеси, промени и феномени што се случуваат во водните тела,
потребни за оптимално управување на водните сливови. Предмет на мониторинг на водите
се врнежите, површинските води (реки, езера и брани) и подземните води. Негативното
влијание врз квалитетот на водите е резултат од антропогеното влијание, кое се изразува во
промена на режимот на водните отоци, испуштање на отпадни води од поединечни и дифузни
извори и др. Дополнително негативно влијание врз еколошката состојба на водите вршат
некои индиректни фактори како: загадување на атмосферата и поврзаните со тоа врнежи и
седименти во областите на собирање на водите, глобалните климатски промени, а особено
зголемување на температурата, како и нејзиното влијание врз случуваните во нив хемиски,
биохемиски и процеси на сорбција итн.
Истражените водни тела на територијата на општината се карактеризираат со
умерена до лоша состојба. Како најзначајна причина за моменталната умерена и лоша
состојба на физичко - хемиските параметри (надминувања на индикатори: БПК5, електрична
спроводливост, нитритен азот, нитратен азот, вкупен фосфор итн.) се јавуваат изворите на
дифузно загадување/населби без изградена канализација, загадување со отпад и други.
Едни од најважните потфати за заштита на водите од загадување и подобрување
на нивната квалитативна состојба, заедно со контролата и одржувањето на локалните
пречистителни капацитети за отпадни води, е реализацијата на инвестиционите проекти за
изградба на канализациски мрежи и пречистителни станици. Во град Бобов дол е изградена
10 километри канализациска мрежа, а во останатите населени места од општината нема
изградени канализациски системи за отпадни води од домаќинствата, поради што нема
изградени и локални пречистителни станици за отпадни води.

h.

Културна инфраструктура и туризам

На територијата на општина Бобов дол не е регистрирана туристичка дејност,
иако се наоѓа во близина на туристички центри со развиен бањски туризам во општините
Ќустендил и Сапарева бања. Главните видови туристички карактеристики на регионот и
потенцијалот за иден развој се следните: културно-историски, селски, ловен, верски и
екотуризам.
Културната активност на територијата на општина Бобов Дол е разновидна и се
развива во различни правци. Општината има зачувано многу добри културни традиции,
кои се важен фактор за подобрување на квалитетот на животот на територијата на
населбите.
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Главните културни центри во општината се читалиштата. Нивниот број се намалува
со текот на годините, сега се 9 - две во градот Бобов Дол и по едно во поголемите села.
Во читалиштата, работат голем број на музички и танцови групи, клубови
според интересите на луѓето, се прават натпревари, уметнички аматерски активности ансамбли за народни танци, школи за народно пеење, современ балет, сликарство, групи
за автентичен фолклор, разни кружоци - готварство, изработка на гоблени, ракотворби,
школа за пијано и солфеж и други. Се слават национални и локални празници, ритуали и
обичаи. Во секоја читалиште постои и библиотека.
Во општината нема одделен музеј, но постои музејска колекција и експонати кои ја
презентираат историјата, предмети и алатки од рударската индустрија на територијата на
општината, кои во моментот не се покажани. Во селото Мламолово постои етнографска
колекција со предмети од историска и етнографска вредност - садови, носии, украси,
разбој за ткаење и други.
i.
Локална самоуправа
Локалната самоуправа го изразува правото и реалната можност граѓаните и
нивните избрани тела да ги решаваат самостојно сите прашања од локално значење што
законот им ги обезбедил во нивна надлежност во сферата на:
1. општинскиот имот, општинските претпријатија, општинските финансии, даноци и
такси, општинската администрација;
2. структурата и развојот на територијата на општината и населените места во неа;
3. образованието;
4. здравствената заштита;
5. културата;
6. урбанизмот и комуналните дејности;
7. социјалните услуги;
8. заштита на животната средина и рационално користење на природните ресурси;
9. одржување и зачувување на културни, историски и архитектонски споменици;
10. развој на спортот, рекреацијата и туризмот.
Според Законот за локална самоуправа и локална администрација
Советот на општината:
- го усвојува и изменува годишниот буџет на општината, го контролира и усвојува
извештајот за неговото спроведување;
- ја одредува висината на локалните такси;
- донесува одлуки за стекнување, управување и располагање со општинскиот имот
и ги определува конкретните овластувања на градоначалникот на општината и
градоначалниците на реони и општини;
- донесува одлуки за користење на банкарски кредити, доделување на бескаматни кредити,
како и одлуки за преземање на општински долг со склучување на договори за заем или
издавање на општински хартии од вредност и за издавање на општински гаранции под
услови и според постапка утврдена со закон;
- донесува одлуки за создавање и одобрување на развојни планови и нивни измени
за територијата на општината или за делови од истата под услови и според постапки
определени од Законот за просторно и урбанистичко планирање;
- усвојува стратегии, предвидувања, програми и планови за развој на општината, кои
исто така ги одразуваат европските политики за развој на локалните заедници;
- врши тековна и последователна контрола врз спроведувањето на актите донесени од
него итн.
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adopts strategies, forecasts, programs and plans for development of the municipality,
which also reﬂect the European policies for the development of local communities;
exerts current and ex-post control over the implementation of the adopted acts,etc.
Градоначалникот на општината:
- управува со целата извршна активност на општината;
- ја насочува и координира работата на специјализираните извршни тела;
- ги именува и разрешува замениците на градоначалниците на општината, полномошниците
на градоначалникот, раководителите на единиците издржувани од општинскиот буџет,
раководителите и вработените во општинската администрација, со исклучок на оние
според чл. 46, став 1, точка 4, наметнува дисциплински санкции кои се предвидени со
законот;
- го организира спроведувањето на општинскиот буџет;
- го организира спроведувањето на долгорочните програми;
- доделува или дозволува изработка на планови за просторен развој и нивни измени
за територијата на општината или за нејзини делови и одобрува одредени планови за
просторен развој под услови и според прописите на Законот за просторен развој на
територијата и го организира нивното извршување;
- ја претставува општината пред физички и правни лица и пред судот и другите.
Визијата за развојот на општината Бобов дол, формулирана во Општинскиот план
за развој 2014 - 2020, е следнава: „Општина Бобов дол – го зголемила квалитетот на живот
на населението и го сочувала културно-историското и природното наследство преку
подобрена животна средина и обезбедени услови за одржлив раст, конкурентна економија,
производство на електрична енергија и ископ на јаглен, развиено земјоделство и туризам.“
Активностите на овој проект можат да се префрлат кон Стратешка цел 1. „Постигнување
на интелигентен економски раст, создавање на поволна средина за инвестиции, развој на
МСП и модернизација на земјоделството и шумарството “, Приоритет 1.2 „Стабилизација,
модернизација и развој на земјоделството и шумарството “Специфична цел 1.2.3. „Борба
против ерозијата, поплавите, пожарите, неповолните климатски промени и штетниците“.

2.4

Компаративна и PESTLE анализа на двете општини

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИТЕ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВЕТЕ ОПШТИНИ
СЛИЧНОСТИ
=>
Политички фактори
•
Тешкотии во спроведувањето на општинската политика поради недостаток на
сопствени средства, вклучително имплементација на проекти
•
Политичката волја на Поранешна Југословенска Република Македонија да се
приклучи кон Европската унија, што значи примена на acquis communitaire за животната
средина од двете земји
•
Еднакви приоритети за животна средина на министерствата за животна средина
•
Активна соработка во рамките на голем број мултилатерални договори,
меѓународни организации и регионални иницијативи од областа на заштитата на
животната средина
=>
Економски фактори
•
Добра транспортно - географска положба на двете општини
•
Добар потенцијал за развој на земјоделството и сточарството, но недоволна
соработка и модернизација на земјоделството
•
Релативно добро изградена инфраструктура во поголемите населби
•
Малку разновидна економија
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•
Недоволно развиен туристички потенцијал
•
Малку развиен услужен сектор
=>
Социјални фактори
•
Преовладува работоспособното население, но со тенденција кон стареење и
намалување на населението и работната сила
•
Задоволително ниво на образовна инфраструктура
•
Постоење на водни ресурси кои се во „умерена“ и „лоша“ состојба
•
Низок процент на дипломирани студенти
•
Малку развиена училишна спортска инфраструктура
=>
Технолошки фактори
•
Недостиг на истражување и развој
•
Многу ниско ниво на странски директни инвестиции и трошоци за стекнување
на материјални основни средства
=>
Правни фактори
•
Воспоставена е во рамките на билатерален договор соработка за постапки за оцена
на влијанието врз животната средина. Координација на практиките за спроведување и
издавање на комплексни дозволи.
•
Воспоставен е во рамките на билатерален договор заеднички развој на мрежи за
мониторинг и следење на квалитетот на површинските и подземни води. Разработување
и имплементација на проекти од заеднички интерес во секторот за водите.
•
Воспоставено е во рамките на билатерален договор проектирање и изградба
на инвестициски објекти: станици за пречистување на отпадни води за домашни и
индустриски отпадни води, системи од колектори, системи за рано предупредување
при индустриски несреќи и други од заеднички интерес
=>
Еколошки фактори
•
Недостаток на ПСОВ и соодветно испуштање на вода од домаќинствата директно
во реките (функционира една во селото Гиновци, општина Ранковце)
•
Недостаток на систем за рециклирање на органски отпад
РАЗЛИКИ
=>
Политички фактори
• Бројот на вработени во општинската администрација Бобов Дол го надминува
бројот на вработени во општина Ранковце
• Искуството на вработените во општина Бобов Дол е поголемо во управувањето со
проекти поврзани со европско финансирање од оние во општината Ранковце
=>
Економски фактори
•
Во општина Бобов Дол има повеќе големи претпријатија во споредба со општина
Ранковце
=>
Социјални фактори - не се земени во предвид сериозните разлики во
социјалните карактеристики на општините
=>
Технолошки фактори
• Водоводната мрежа во општина Бобов Дол е застарена и амортизирана, а
канализационата мрежа е недоградена, а во општина Ранковце водоводот и
канализацијата се дефинирани како добро развиени, но во некои реони
• Во општина Бобов Дол е достапен посебен систем за собирање на отпадот а за
општина Ранковце нема податоци
=>
Правни фактори
• Процесот на приближување кон европските структури за Поранешна Југословенска
Република Македонија се уште продолжуваВо општина Бобов Дол е достапен
посебен систем за собирање на отпадот а за општина Ранковце нема податоци
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=>
Еколошки фактори
• Постоење на загадување на воздухот и водата како резултат на работењето на ТЕЦ
„Бобов Дол“, наспроти незагадената животна средина во општина Ранковце
• Во општина Бобов Дол се пријавени локални загадувања на почвата а во општина
Ранковце постои индиција од закана од неконтролирана употреба на минерални
суровини со последици врз животната средина (концесии)
PESTLE АНАЛИЗА
Политички фактори (Political)
Фактор кој е директно
Сила на
поврзан со управувањето
влијание
Проценето влијание
со водните ресурси, а
(3-висока,
особено со поплавите
2- средна)
Само
внатрешната
и
надворешната
политичка стабилност може да обезбеди
навремена акција против ризичните
Политичка стабилност
3
хидрометеоролошки појави. Во моментот
Поранешна
Југословенска
Република
Македонија се уште се стреми кон
долгорочна стабилност.
Користењето на фондовите од ЕУ
придонесува за зголемување на подготвеноста
Распределба на
на заедницата за справување со елементарни
структурните фондови на
3
катастрофи, како и за подобрување на свеста
Европската унија
и преземање превентивни мерки. Трендот е
позитивен.
Подобрувањето на состојбата со животната
средина во регионот е можно само преку
Меѓународна и регионална
3
активна еколошка интеракција. Успешна
соработка
имплементација.
Значителен потенцијал за соработка и
поефективно решавање на постојните
еколошки проблеми исто така постои и на
локално ниво. Ова подразбира поактивен
однос меѓу општините на заедничката
Ниво на децентрализација
2
граница помеѓу Бугарија и Поранешната
Југословенска Република Македонија. Тренд
на растечка соработка на прекугранични
проекти.
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Меѓународни регулативи за
животна средина

Квалитет на јавната
администрација

Развој на јавно-приватно
партнерство
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2

Република
Бугарија
и
Поранешна
Југословенска
Република
Македонија
успешно соработуваат активно во рамките
на голем број мултилатерални договори и
меѓународни организации од областа на
заштитата на животната средина.

3

Постои потреба за подобрување на
административниот капацитет за управување
со ризикот од поплави

2

Изгледите за ПЧП проект во областа на
спречување на поплавите ги задоволуваат
барањата за јасна економска и социјална
потреба, при што е потребна подготовка на
граѓанското општество во истата сфера, за да
биде полноправен учесник во проектот.
ЗАКЛУЧОЦИ

=>
Неопходно е да се зголеми институционалниот капацитет на локалните и
националните институции
=>
Неопходно е да се промовираат соодветни политики, да се олесни протокот на
информации и да се усвојат ефективни механизми за координација
=>
Инвестирање во децентрализираните напори за намалување на ризикот од
поплави на ниво на слив и на локално ниво
ПРИОРИТЕТ:
ПОДОБРУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО РИЗИЦИ ОД ПОПЛАВИ
Економски фактори (Economical)
Фактор кој е директно
Сила на
поврзан со управувањето
влијание
Проценето влијание
(3-висока,
со водните ресурси, а
особено со поплавите
2- средна)
Состојба на економијата
и динамика на економски
раст
Состојба на јавните
финансии, банкарскиот
систем и пристапот до
кредитирање
Развој на туристичката
индустрија

3

Изгледите за економски раст на двете
општини и засегнатите држави се позитивни.

3

Буџетското и вон - буџетското финансирање
на општинските програми и проекти е многу
тешко.

2

Туристичката атрактивност на областите
е поврзана со безбедноста и системот за
одговор при катастрофи
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Странските инвестиции се поврзани со
економскиот раст и развојот на деловното
опкружување, што има долгорочен позитивен
ефект.
Негативното влијание на географската
положба на областите со ризик од поплави
може да се неутрализира со изработка
на претходна проценка на ризик, мапи за
опасности од поплави, планови за управување
со ризици.

Влијание и ниво на
странските инвестиции

2

Географска локација

3

Економска соработка
помеѓу Република
Бугарија и Поранешна
Југословенска Република
Македонија

3

Подобрувањето на економските врски меѓу
двете држави води кон позитивен изглед.

Конкуренција од други
територијални единици

2

Неизменливо утврдени во овој документ се
странските добри практики

3

Придобивките од глобализацијата се
поврзани со одржлив светски поредок
базиран на заеднички правила и заеднички
приоритети за животната средина.

Влијание на
глобализацијата

ЗАКЛУЧОЦИ
=>
Следење на принципот на солидарност во спроведувањето на превентивните
активности во делови од сливот на прекугранични водни ресурси
=>
Изработка на општа финансиска рамка во согласност со можностите на двете
општини
=>
Приоритет на мерките во согласност со економските можности
ПРИОРИТЕТ:
ПОВИСОК СТЕПЕН НА ЗАШТИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И
БИЗНИСОТ
Социо-културни фактори (Social)
Фактор кој е директно
Сила на
поврзан со управувањето
влијание
Проценето влијание
(3-висока,
со водните ресурси, а
особено со поплавите
2- средна)
Демографски и миграциски
3
процеси
Единствениот
негативен
тренд
од
Еколошка свест
3
социјалните фактори со силно влијание во
Деловна етика
3
двете општини се демографските процеси
поврзани со намалувањето на човечкиот
Развој на невладини
3
капитал. Другите фактори имаат потенцијал
организации
за позитивен развој и придонес за успешната
Влијание на медиумите врз
политика за заштита на животната средина и
3
општеството
справување со ризикот од поплави.
Образование и развој на
3
човечкиот капитал

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

Здравство, безбедност и
социјални грижи

2

Социјални нееднаквости

2

Мобилност на работа

2

Локален идентитет

2
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Овде наведените социјални фактори се
под силно влијание од (наместо да влијаат
на) природните ресурси кои имаат голема
економска,
културна, научна и рекреативна вредност.

ЗАКЛУЧОЦИ
=>
Минимизирање на бројот на засегнатите и повредени лица при поплави
=>
Процена на штетите од поплавите
=>
Информативна кампања во заедницата за подигање на вниманието за
проблемите кои се сврзани со животната средина
=>
Промовирање на користењето на осигурителни производи во областите
загрозени од поплавите
ПРИОРИТЕТ:
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИОТ ЖИВОТ И ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ
Технолошки фактори (Technological)
Фактор кој е директно
Сила на
поврзан со управувањето
влијание
Проценето влијание
со водните ресурси, а
(3-висока,
2- средна)
особено со поплавите
Развој на транспортната
(техничката)
3
инфраструктура
Технолошките фактори не се доволно
Средства за истражувачки
опфатени во двете општини, па затоа, и
3
и развојни проекти
покрај нивното значење, тие не можат да
имаат позитивно предвидливо влијание.
Развој на иновации и
пристап до модерни
3
технологии
ЗАКЛУЧОЦИ
=>
Изградба на инженерска и техничка опрема - безбедносни, канали за
одводнување во границите на населбите, вклучително објекти за испомпување на вода
=>
Истражување на техничката и оперативната состојба на мостовите, браните
=>
Поддршка за спроведување на проекти за истражување и развој, вклучително
поврзани со метеоролошки и хидрометриски мониторинг
ПРИОРИТЕТ:
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКАТА И РЕАКЦИИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
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Фактор кој е директно
поврзан со управувањето
со водните ресурси, а
особено со поплавите
Единствено и
не контроверзно
законодавство
Бирократски товар
Строгост на санкциите за
загадување на животната
средина на регионално,
државно и меѓународно
ниво
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Правни фактори (Legal)
Сила на
влијание
Проценето влијание
(3-висока,
2- средна)
3
3

3

Единствена и јасна постапка за регулирање,
спречување и контрола на загадувањето на
животната средина, заштита и управување
со природните ресурси и проценка на
влијанието врз животната средина е цел на
ЕУ и државите кои ги препознаваат сличните
вредности. Се набљудува позитивен тренд.
ЗАКЛУЧОЦИ

=>
Имплементација на современа регулаторна рамка за просторно планирање на
териториите, сврзани со управување со ризикот од поплави
=>
Иницијативи за изработка на уредби за определување на превентивните
нормативи, градежни и технички нормативи за просторно планирање на
територијата, проектирањето, изведбата и одржувањето на градбите
=>
Активирање на напорите за усогласување со барањата на Рамковната
директива за водите и Директивата за поплавите на ЕУ
ПРИОРИТЕТ:
ПОДОБРУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО РИЗИЦИ ОД ПОПЛАВИ
Еколошки фактори (Environmental)
Фактор кој е директно
Сила на
поврзан со управувањето
влијание
Проценето влијание
со водните ресурси, а
(3-висока,
особено со поплавите
2- средна)
Клима и климатски
3
промени
Загадување на водата и
3
воздухот
Наведените фактори се повторливи и
Квалитет на водата што се
релативно предвидливи, а нивната анализа
користи за потрошувачка
3
е неопходна за да се разберат можните
или производство
негативни влијанија. Од особена важност
е антропогениот фактор кој може да ја
Присуство на обновливи и
3
намали опасноста и штетите, но и да ги
необновливи ресурси
зголеми. Може да има мало или значајно
Биодиверзитет и заштитени
3
човечко влијание врз наведените фактори,
видови и области
но секогаш улогата во реализацијата на овие
Уништувањето на шумите
природни настани треба да биде насочена
и исцрпувањето на рибните
3
кон спречување на катастрофата.
ресурси
Поплави, бури, суши
3
и други природни
катастрофи
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ЗАКЛУЧОЦИ
=>
Чистење и управување со речните корита, речни делови и долови
=>
Не дозволување на преплавување преку круната на насипите за време на
поројни дождови во релативно мали сливни подрачја
=>
Отстранување/реконструкција на опасни, опструктивни и/или неефикасни
брани
=>
Изградба на насипи
=>
Обезбедување на собирање, отстранување и прочистување на отпадните води
од населените места
=>
Биолошко зајакнување
ПРИОРИТЕТ:
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

2.5
Идентификација на главните причини за поплави и главните
ризици во секоја од двете општини
2.5.1. Користена терминологија
Според чл. (2) од Директивата 2000/60 / ЕЗ, се применуваат следниве дефиниции:
„поплава“ е привремено покривање на вода на површина што не е вообичаено
покриена со вода, вклучително од реки, планинските потоци и поплавите што се
предизвикани од водата во крајбрежните области; поплавувањето на земјиште од
канализациони системи не е поплава во смисла на овој закон;
„закана од поплава“ е веројатноста од поплавување на одредени територии;
под закана од поплави се оние територии кои при појавата на поплава со определената
веројатност остануваат под вода;
„ризик од поплави“ е комбинација на веројатноста од поплави и можните
негативни ефекти врз човековото здравје, животната средина, културното наследство,
техничката инфраструктура и економската активност поврзана со поплавите.
2.5.2. Документирање на минатите поплави на територијата на двете општини
За одредување на основните причини за настанување на поплавите во двете
општини е користен пристап кој се заснова на собирање на информации за историски
поплави кои се случиле на територијата на општина Бобов дол - Република Бугарија
и општина Ранковце - Поранешна Југословенска Република Македонија. Главната
предност што овој пристап го нуди е земање предвид на сите видови поплави. Како
негов недостаток, може да се наведе околноста, дека достапните информации се целосно
вербални и не можат прецизно да го нагласат вистинскиот опсег на регистрираните и
опишаните поплави. Според описите на поплавите може да се направи делумна проценка
за нивниот опсег, предизвиканите штети и засегнатите лица, бидејќи нема информации
за големината на поплавените површини. Треба да се напомени дека воопшто за Бугарија
речиси и да нема информации за поплави кои се случиле пред 2000 година или исти во
далечното минато.
Главните извори на информации за изминатите поплави во разработувањето на
оваа стратегија се:
=>
Општинските администрации на општина Бобов Дол и општина Ранковце;
=>
Други државни институции со надлежност за заштита од поплави:
•
за Република Бугарија - Министерството за животна средина и води, Дирекцијата
за сливот на Западно – Егејскиот реон, Министерството за внатрешни работи, Генерална
дирекција „Противпожарна заштита и заштита на населението“;
•
За Поранешна Југословенска Република Македонија - Надлежните министерства
за управување со ресурсите (Министерство за животна средина и просторно планирање -
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Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт
и врски и надлежни министерства поврзани со кризни ситуации - Министерство за
одбрана, Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство, Министерство
за финансии.
=>
литературни извори.
Минати поплави на територијата на Општина Бобов дол
Како извор на информации за минатите поплави на територијата на општина
Бобов Дол за периодот до 2010 година се користеше Прелиминарната оценка на ризикот
од поплави на ЗЕР за Управување со сливови разработена според член 146а од Законот
за водите, достапна на официјалната веб страница на ДС „ЗЕР“ –Благоевград-http://www.
wabd.bg/index.php/2106-2021/2016-09-08-12-33-15.
IВо Анекс 1 на Прелиминарна проценка на ризикот од поплави на ЗЕР за
Управување со сливови - (Минати поплави на ЗЕР за Управување со сливови) се
презентирани минатите поплави кои се случиле на територијата на Западно - Егејска
регион во периодот до 2010 година. Податоците се собрани врз основа на информации
за минати поплави 2001-2010 година од секојдневните билтени на ГД „ПБЗН“ - МВР
(главно за 2001 година, 2005 година, 2006 година и 2010 година), како и од информации
од општините, регионалните администрации и Меѓуресорската комисија за обновување
и поддршка на Владата преку пополнети прашалници во 2011 година со регистрирани
поплави во минатото и информации за поплави кои настанувале како резултат на
поројните дождови во м. декември 2010 година.
За секоја од поплавите, собраните информации се презентирани за:
•
локација и тип на поплавата;
•
обем и големина на неповолните влијанија;
•
датум и времетраење на поплавата, исто така и
•
други важни информации.

Информациите обработени за секоја од минатите поплави што се случија на
територијата на општината Бобов Дол во периодот до 2010 година се презентирани во
табеларна форма во Додаток 2 од оваа стратегија. Дополнително, информацијата е
синтетизирана во следната табела.
Минати поплави/вкупен број и значајни /во ЗЕР за Управување со сливови, за
сливот на реката Струма, општина Бобов Дол
Општина
Н а с е л е н о Водно тело-ВТ Воден објект
Минати
Значајни
место
поплави,
минати
бр.
поплави, бр.
Бобов дол
с. Долистово BG4ST600R039 Река Долистовска
1
0
Бобов дол
с. Долистово BG4ST600R039 Река Новоселска
1
1
Бобов дол
Мало село
BG4ST600R039 Река Бобовдолска
1
1
Бобов дол
Големо село BG4ST600R039 Река Бобовдолска
1
1
Бобов дол
с. Бабино
BG4ST600R039 Река Бабинска
1
1
Бобов дол
с. Мламолово BG4ST600R039 Река Бобовдолска
1
1
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Резултатите од процената на изминатите поплави покажуваат дека во општината
Бобов Дол во периодот до 2010 година се регистрирани вкупно 6 минати поплави.
Во анализата на изминатите поплави на територијата на општината Бобов Дол,
за кои информациите се достапни во ППРП на ЗБР, се утврди дека сите се поплави од
видот „речни поплави“, со едно повторување и различен опсег и големина на негативните
влијанија. Овие речни поплави се појавија во опсегот на површинското водно тело
со уникатен код BG4ST600R039 и поминаа низ 5 површински водни тела при што се
засегнати 5 населби.
Засегнати се потпорни ѕидови и речни корита. Ископан е уличен тротоар. Прекинат
е цевководот за вода за пиење кој поминува низ коритото на реката Бабинска. Срушени
се премини, мостови се засегнати. Реките се излезени од нивните корита и се поплавени
дворови, визби, приземја и земјоделски објекти.
Дополнително, за целите на оваа анализа, општината Бобов Дол собрала и
обезбедила информации за поплавите што се случиле на нејзина територија помеѓу 2010
и 2016 година. Оваа информација е содржана во билтени за природни катастрофи, Анекс
бр. 3.
Резултатите од обработката на достапните податоци за минатите поплави кои
се случија во периодот од 2010 до 2016 година на територијата на општина Бобов Дол
покажуваат дека има 11 регистрирани поплави како што следува:
За 2011 година - 1 поплава во областа на град Бобов Дол, што е предизвикана од
обилни дождови и процеси на свлечишта. Засегнат е патот III-623 од националната патна
мрежа;
За 2012 година - 2 поплави, кои се случија на 16 мај 2012 година, како резултат
на долгите поројни дождови. Една од нив доведе до уривање на темелите на мостот на
општински пат со о.т. 72,73,82 и 83. во реонот на село Долистово. Втората предизвика
оштетување на конструкцијата на потпорен ѕид на ул. „Самуил“ во регулаторните граници
на град Бобов Дол.
За 2013 година - 3 поплави, од кои две се случија на 18 јануари 2013 година,
како резултат на долгите поројни дождови. Една од нив доведе до уривање на темелите
на мостовите на општински пат со о.т. 72,73,82 и 83 во реонот на село Долистово.
Втората предизвика оштетување на конструкцијата на потпорен ѕид на ул. „Самуил“ во
регулаторните граници на градот Бобов Дол. Третата поплава беше на 26.03.2013 година
во реонот на село Мламолово, што доведе до уривање на потпорен ѕид околу 42 линеарни
метри.
За 2014 година - 2 поплави. Една од нив е резултат на долгите поројни дождови
на 19.04.2014 година, што доведе до лизгање на земјиштето, се урна дел од патот од
републичката патна мрежа на излезот од село Мламолово, долг 30 м. Засегната е и
станбена зграда. Втората се случи на 29.05.2014 година, кога реката Бобовдолска излезе
од речното корито во регулацијата на град Бобов Дол и Големо село. Поплавени се куќи,
дворови и земјоделски објекти.
За 2015 година - 1 поплава, која се случи на 20.06.2015 година, при што реката
Бобовдолска и реката Врача се излезени од нивните корита во границите на урбанизираната
територија на град Бобов Дол. Загрозени од поплавите се имоти во град Бобов Дол.
За 2016 - 2 поплави. Една од нив настанала како резултат на долгите поројни
дождови и топење на снегот на 11.01.2016 година и доведоа до оштетување на
конструкцијата на потпорен ѕид на ул. „Самуил“ во регулаторните граници на град Бобов
Дол. Втората е предизвикана од поројни дождови на 06.05.2016 година, што доведе до
лизгање на земјиштето, оштетен е дел од патот од републичката патна мрежа на излезот
од селото Мламолово во насока на град Бобов Дол и пред преминот на надвозник на
пругата. Засегната е станбена зграда.
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Посебен интерес претставува настан кој се случил на 12.05.2016 година и е
предизвикан од лошата техничка состојба и отсуството на слободен простор на браната
Долистово, како последица на обилните дождови. Имаше реална опасност од преливање
на браната заради нефункционирање на опрема за испуштање. Во случај тоа да се случи
или се случило кршење на браната, ќе биде загрозена целата населба после браната.
Специфичен проблем предизвикува нерешеното прашање со сопственоста на браната,
бидејќи кај приватна сопственост, општина Бобов Дол не може да стопанисува и управува,
а сопствениците не ги почитуваат одредбите од Законот за водите и не ги исполнуваат
прописите од надлежните органи.

Видливо од опишаните информации што се дадени во достапните билтени, за
повеќето од настаните што се случија по 2010 година нема специфични податоци (со
нумерички параметри) за погодени жители, инфраструктура, објекти и други. Ова ја
оневозможува примената на унифицираните национални критериуми за значењето на
предизвиканите негативни последици врз четири главни категории: „Човеково здравје“,
„Економска активност“, „Животна средина“ и „Културно наследство“, соодветно, не
може да се утврди колку од поплавите се значајни.
Анализата на информации за минатите поплави во општината Бобов дол во периодот
по 2010 година покажува дека обилните дождови често ги уништуваат потпорните ѕидови,
мостовите, се поплавуваат згради и делници од патишта. Погодени се населби и области
надвор од регулацијата. Понекогаш поплавите исто така се предизвикани од изобилно
топење на снегот.
Ова дава причина да се заклучи дека поплавите на територијата на општина Бобов
Дол се главно предизвикани од површински истекувања, реки или од комбинација на
површински истекувања и реки. Посебно внимание треба да се посвети на потенцијалните
оштетувања на малите брани. Иако се случуваат многу ретко, резултатот може да биде
катастрофален.
Минати поплави на територијата на општина Ранковце
Според областите каде што се појавуваат, поплавите во Поранешна Југословенска
Република Македонија се класифицирани како:
• Регионални и локални
• Според брзината на појава на опасност, тие се поделени на:
• постепени и ненадејни.
• Според причините кои ги предизвикуваат тие обично можат да бидат:
• Регионални поплави - поголеми реки;
• Поројни поплави (каде ерозијата на сливот исто така зазема важно место);
• Крајбрежни поплави;
• Поплави поради нивото на подземните води;
• Градски поплави.
Многу често поплавите исто така се јавуваат како комбинација, особено кај речните
поплави, во комбинација со зголемување на нивото на подземните води.
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Површина загрозена од поплави (УХМР4 )
Области со ризик од поплави се наоѓаат низ целата територија на Поранешна
Југословенска Република Македонија и постојат во скоро секое населено место. Процесот
на управување со природни катастрофи се состои од голем број активности наменети да
се намалат човешките загуби, уништувањето на сопственост и последиците за животната
средина.
Заклучоци и за двете општини:
Обработените информации за минатите поплави во двете општини покажуваат дека по
својата природа овие поплави се дефинираат како поројни или брзи речни поплави кои
произлегуваат од тековни и/или мешани врнежи, како и од води од топење на снег во
најголем дел, и делумно како поплави од дожд како резултат на паднати поројни дождови.

2.6 Анализа на причините за поплавите и идентификација на
проблемите во двете општини
По анализата на поплавите што се случија на територијата на двете општини може
да се направат следните заклучоци и општи наодиe:
Поплавите во општина Бобов Дол се:
•
Поплави од изливања на реки;
•
Поројни поплави;
•
Поплави поради дефекти и неправилно управување со хидротехничките постројки.
Поплавите од изливања на реки се карактеристични за општината претежно во
периодот до 2010 година. Заштитата од изливања на реки во општина Бобов дол има стара
традиција и се состои од извршени делумни корекции на реки и изградени заштитни
насипи во загрозените од поплавите речни делови. Денес оваа заштитна дејност се одвива
со различно темпо и во одделни области, во зависност од инвестициската политика на
државата и од финансиските можности на општината, кои се премногу ограничени.
Изградените и оперативни заштитни постројки се недоволни од современа гледна точка,
но продолжуваат да ја исполнуваат нивната намена во рамките на нивните проектирани
параметри.
Идентификувани проблеми поврзани со изградбата и состојбата на заштитата
против изливање на реки:
• При планирањето на заштитните мерки не е применет системски пристап кој е
заснован на приоритетна скала што е единствена за целата земја за насочување на
инвестициите;
• Објектите се изградени на застарена нормативна основа во однос на степенот на
заштита и без да се земе предвид информацијата за максималниот проток во реките;
На територијата на општината не се градат хидрометарски станици и затоа не може
да се категоризира режимот на точен проток.
4

Хидрометеоролошка администрација во Македонија – Управа за хидрометеоролошки работи

57

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

•

Заедничка стратегија
Стр. 58 of 90

Техничката состојба на објектите како целина е добра, но на места има неприфатливи
отстапувања од нивната структурна целина;
• Техничкото одржување на објектите во последните 20 години не ги исполнува
поставените барања, главно поради ограничените финансиски ресурси;
• Промената на инфраструктурата во областите на заштитните објекти бара повторна
проценка на нивниот заштитен ефект и преземање на комплексни мерки за нејзино
зајакнување; Ова е особено важно за деловите под браните, каде што долги периоди
без итно празнења на води доведува до неоправдано потценување на објективно
настанатата опасност;
• Чистењето на речните корита од обраснати дрвја, грмушки, талози од наноси се смета
за незадоволително.
Поројните поплави се карактеристични за општина Бобов Дол во последниве
години. Во некои случаи, тие исто така се комбинираат со оние кои предизвикуваат
изливања на реки. Заштитата од поплавите на територијата на општината главно се
спроведува преку изградба на канализациони мрежи (системи) во населените места и
отворени технолошки терени на остатокот од економската инфраструктура, како и преку
дренажни системи во мелиоративните површини на земјоделството.
Идентификувани проблеми во врска со состојбата на заштита од поплави:
• Нема изградена канализациска мрежа во повеќето населени места во општината,
освен во град Бобов Дол, но таа не ја покрива целата градска територија - степен на
изградба и стапка на употребливост - 90,00%;
• Во доминантниот број на села нема канализациона мрежа, а делумно е изградена во
вкупно 4 села. Сите останати имаат потреба од изградба на канализација;
• Постојната канализациона мрежа на град Бобов Дол е мешана, процената на нејзината
функционална состојба е лоша, дел од неа е изграден пред повеќе од 30 години, а друг
дел е без одобрен проект;
• Од финансиски причини, техничката поддршка на постојните канализациони системи
во општината е незадоволителна и не обезбедува одведување на водата со потребната
сигурност според проектот;
• Работата на системите за одводнување е во голема мера незадоволителна, при што некои
функционални единици се срушени, а други се ограбени и тешко се рехабилитираат;
• На територијата на општина Бобов е регистриран голем број свлечишта кои се
активираат при поплави.
Поплавите од дефекти и неправилно управување со хидротехничките објекти
на територијата на општината не се вообичаени, но особена опасност претставуваат
малите општински брани, чии ѕидови и опрема за испуштање не се поддржани во техничка
исправност, како и не се остварува техничка контрола во согласност со барањата на
нормативните прописи. Пример за тоа е настанот од 12.05.2016 година, кога во Општина
Бобов дол е свикан кризен штаб по повод браната „Долистово“ поради опасност од
прелевање на браната. Нивото на браната беше 80 сантиметри под неговиот ѕид, што се
наоѓа над селото. Испратените лица се службеници во општинското претпријатие, кои го
прошириле и го издлабиле делот за прелевање.
Според информациите достапни во БДЗБР- Благоевград, браните на територијата
на општина Бобов Дол се: Дренов дол, Стопански двор, Бабинска река, Гробиште,
М. Врбовник-1 и М. Врбовник-2. Овие брани се општински имот и се користат за
наводнување.
Карактеристиките на горенаведените брани (според информациите доставени со
референцата бр. РД -11-239/29.07.2013 година на Дирекцијата за сливови) се прикажани
во следната табела.
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Табела Карактеристиките на браните на територијата на општина Бобов Дол
Реден
бр

Тек, област,
општина, име
на браната

Код

Име на
главен
тек

Назив на
река

EKATTE

Населено
место

Целосен
волумен
(м3х106

Намена

Сопственост

Актуелна
состојба

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КО Бобов дол
Дренов дол

Струма

канал

15535

Големо село

0.070

Н*

општинска

Неспособен

2

Стопански
двор

Струма

канал

15457

Г. Врбовник

0.030

Н

општинска

Неспособен

3

Бабинска
река

Струма

дере

21974

Долистово

0.0100

Н

општинска

Неспособен

KNL04

1

4

Гробиште

Струма

дере

83082

Шатрово

0.0150

Н

општинска

Неспособен

5

М.
Врбовник-1

Струма

канал

46317

М. Врбовник

0.0050

Н

општинска

Неспособен

6

М.
Врбовник-2

Струма

канал

46317

М. Врбовник

Н

општинска

Неспособен

* Легенда: во колона (9) - H (за наводнување)

Според Ажурирањето на општинската програма за „Заштита на животната
средина на општина Бобов Дол 2014-2020“ на територијата на општина Бобов Дол има
6 мали брани:
1. 1. Брана „Мали Врбовник-1“- 80 000 м³ водена маса, поплавена површина - 20
декари, 2.896 декари, согласно акт за општинска сопственост бр. 164/05.10.1999
година, начин на полнење- деривација.
2. 2. Брана „Мали Врбовник-2“, 75 000 м³ водена маса, поплавена површина - 20
декари, 10.632 декари, согласно акт за општинска сопственост бр. 163/01.10.1999
година, начин на полнење - деривација.
3. 3. Брана „Голем Врбовник„, 150 000 м³ водена маса, акт за општински имот бр.
112/29.03.1999 година, начин на полнење- деривација.
4. 4. Брана „Долистово“,40 000 м³ водена маса, поплавена површина - 20 декари, акт
за општински имот бр. 239/28.08.2002 година, начин на полнење - сопствен слив.
5. 5. Брана „Паничарево“, 40 000 м³ водена маса, поплавена површина - 40 декари, акт
на општински имот бр. 154/02.09.1999 година, начин на полнење - сопствен слив.
6. 6. Брана „Големо Село“, 360 000 м³ водена маса, поплавена површина - 80
декари, акт за општински имот бр. 237/20.08.2002 година, начин на полнење – со
гравитација.
7. 7. Браната Големо Село е дадена на концесија. Другите брани, освен браната
Идентификуваните проблеми во врска со дефекти и лошо раководење со хидро –
техничките објекти на територијата на општина Бобов Дол:
• Опасност се малите брани, чии ѕидови и објекти за испуштање не се одржуваат во
исправна техничка состојба и нема техничка контрола во согласност со барањата
на нормативната регулатива; Пример е тоа што се случи на 13.05.2016 година со
браната Долистово;
• Намален проток на опремата за прелевање како резултат на нивното затнување од
страна на земја и карпи;
• Затнување на влезовите на основните постројки за испуштање или дефекти на
нивната опрема за затворање;
• Недозволена филтрација на вода низ ѕидот, падините и основата;
• Прелевање низ ѕидот поради катастрофално висока вода.
Поради ограничените информации за општината Ранковце, горенаведената анализа не
може да се спроведе на исто ниво на детали за неа.
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Главни ризици во секоја од двете општини

Целта е да се анализираат најзначајните опасности кои можат да произлезат од
поплавите на територијата на двете општини, преку спроведување на истражување
за ризикот од поплави во населените места на прекуграничната област Бобов ДолРанковце и негативното влијание што идните поплави би имале врз луѓето и објектите на
инфраструктурата во погодените населби.
Во ПОРН од Западно – Егејскиот регион е опишано следново:
“Со цел да се определи значителниот ризик од поплави од минатото и да се
определи висината на штетите предизвикани од нив, се направи детална анализа на
сите достапни информации за минатите поплави во ЗЕР за Управување со сливови.
ППРП методологијата овозможува да се определи значајниот потенцијален
ризик за поплавите од минатото, да биде извршено како врз основа на информациите за
поплавените површини содржани во мапите за претходните поплави, како и врз база на
други достапни информации за минати поплави.
Пристапот што го применуваме е базиран на анализа на достапните
информации, а не на мапите на историските поплави, бидејќи ДС за „ЗЕР“ нема
такви достапни.
Според Методологијата, достапните информации за погодените и загинатите
жители од поплавите од минатото се користат директно за да се процени заканата
од поплави во заштитената категорија „Човеково здравје“. Така, верификацијата на
критериумите за важност за заштитената категорија „Човеково здравје“ се врши без
да се знае границите на поплавените површини.
Проверката на критериумите за значење за заштитените категории „Стопанска
дејност“, „Животна средина“ и „Културно наследство“ е направена со користење на
достапните текстуални информации за да се опише штетата од минатите поплави
врз инфраструктурни објекти, индустриски претпријатија, стопански претпријатија,
културно наследство, СПКЗ индустрии и/или други извори на отпадни води, кои се извори
на загадување на водата.
Ова овозможува сигурно да се опише заканата за заштитените категории
„Стопанска дејност“, „Културно наследство“и „Животна средина“ така што во
овој случај не е потребно да се користат информациите за границите на поплавените
површини.“
Од погоре може да се види дека за сите минати поплави што се појавиле на
територијата на Западно Егејскиот регион (вклучително и на територијата на општината
Бобов Дол) во периодот до 2010 година се изврши проценка на нивното значење според
правилата на одобрената Национална методологија од страна на Министерот за животна
средина и води на Република Бугарија.
Процената се базира на примена на унифицирани национални критериуми
за значењето на предизвиканите негативните ефекти во четири главни категории:
„Човековото здравје“, „Стопанска дејност“, „Животна средина“ и „Културно
наследство“. Секој од показателите има вредност за прагот на штетата, чие надминување
ја дефинира поплавата како значајна. Процената за значењето на изминатите поплави
беше направена одделно за секое населено место. По дополнителна анализа, поплавите
се групирани во заеднички настани според причината и времето на настанување, при
што сите населени места што се погодени од определен настан се дефинирани како
асоцијативни кон овој настан.
ОПШТИНА БОБОВ ДОЛ
Како резултат на извршената проценка на избраната методологија на минатите поплави
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кои се случиле на територијата на Општина Бобов дол до 2010 година се констатира
дека вкупниот број на значајните настани /групирани минати поплави/ е 5 поплави, или
83% од настанатите поплави се оценети како значајни. Сите тие сепак се со еднократна
повторливост.
За сите 5 поплави оценети како значајни минати поплави е надминат прагот за
категорија: „Човечко здравје“, што дава причина да се направи заклучок дека иако не е
толку голем бројот на настаните, при нивното настапувањето неповолните последици
влијаат врз заштитата на животот и здравјето на населението, што е клучен приоритет на
секоја држава.
Според користената Методологија во Бугарија, присуството на надминување
на прагот по одделните критериуми за значење на минатите поплави е доволно за да
се прифати дека за конкретниот регион на населеното место може да настапи значајна
поплава и во иднина, особено кога нема регистрирани специјализирани заштитни објекти
околу ова населено место или постојните не ја исполнуваат својата намена.
Оценка на идниот ризик од поплави за општина Бобов дол е извршена врз база на
информациите од ППРП на ЗЕР каде е направена проценка на потенцијалните последици
од минатите поплави кои можат да се повторат во иднина.
По направената детална проценка на минатите поплави и дефинирање на нивното
значење според утврдените критериуми за значење на неповолните последици од минатите
поплави, е оценета веројатноста за повторување на минатите поплави во иднина.
Бидејќи информациите за минатите поплави е целосно со вербален карактер и
не содржи мапи на зафатените површини или други информации, по што тие можат да
бидат дефинирани, е невозможно кон значајните минатите поплави да бидат применети
критериумите за значајност на неповолните последици од потенцијални идни поплави.
Поради оваа причина оценката за значење на минатите поплави, во случај
дека истите се повторат и во иднина е направена според дозволен од гледна точка на
методологијата критериум „повторливост на поплавите“. Прифатено е дека независно
од оценките за нанесените штети, повторливост 2 или повеќе пати за една поплава на
дадено место во текот на 10 години, дава причина истата да се оцени како значајна.
Со примената на овој критериум вкупно за Западно - Егејската област се одредени
23 речни делници за кои обработената и оценета информација покажува дека за последните
10 години низ нив поминале две или повеќе од две поплави.
При оваа проценка се земени предвид постоењето на заштитни објекти изградени
по минати поплави и нивната состојба; близината на водни капацитети за водоснабдување
со вода за пиење и домаќинства или населени места до место со регистрирана мината
поплава во реонот на што спаѓаат СПКЗ индустрии и/или други извори на отпадни води,
кои претставуваат извори на загадување на водите; присуство на новоизградени и/или
планирани за изградба стопански објекти во области со минати поплави; демографскиот
развој и трендови во развојот на населението во ЗЕР за Управување со сливови.
Во фазата на изготвување на ППРП со оглед на краткото време и според
претпоставките кои ги прави Методологијата, овие парцели се дефинирани како делови
кои треба да се разгледаат при определување на подрачјата со значителен потенцијален
ризик од поплави и реоните со веројатност за значителен потенцијален ризик од поплави.
Согласно Методологијата, значителниот потенцијален ризик од поплави се
определува со споредување на заканата од поплави и потенцијалните штети од оваа
поплава. Тоа споредување дава информации за тоа во каква големина може да се очекуваат
негативни влијанија врз заштитените категории „Човечко здравје“, „Стопанска дејност“,
„Животна средина“ и „Културно наследство“.
И во случај на поплави од минатото, и оние идентификувани како потенцијални,
кога ќе се утврди дека граничната вредност на критериумот за значење е надмината, во
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однос на барем една од заштитените категории, се вели дека за означената делница на реката
односно поплавена територија, постои значителен ризик од поплави.
Потенцијално загрозените од поплави делници беа определени со следниов пристап:
•
Одредување на ризикот од поплави за подрачјето во случај на оттекување на високи води
со 1% обезбеденост и презентирање на резултатите во ГИС;
•
примена на критериумите од значење за секоја од идентификуваните области што се
потенцијално загрозени од поплави;
Како што може да се види од примерок од Детална мапа за области со потенцијален ризик од
поплави во Западно - Егејскиот регион на ППРП (Слика 2), општина Бобов Дол не спаѓа во
области со потенцијален ризик од поплави.
•
изготвување на листа на идентификувани потенцијално опасни делници од реки со
значителни потенцијални ризици од поплави.

Слика 2 Извадок од Детална мапа на области со можни ризици од поплави во Западно –Егејскиот регион

Оценката дека за територијата опфатена со Заедничката стратегија не се очекуваат
еколошки ризици од поплави се потврдува од внимателно запознавање со објавените РЗПРН,
како и од писмо со излезен бр. П-01-140/29.07.2015 година, со кое ДС „ЗЕР“ - Благоевград
ни извести дека не се предвидени еколошки ризици поврзани со евентуални идни поплави,
поради тоа дека само мал дел од територијата на општина Бобов дол спаѓа во една од
14-те области во територијалниот опсег на ДС „ЗЕР“ -Благоевград, дефинирани како
област со значителни потенцијални ризици од поплава според чл. 5 од Директивата за
поплавите и одобрена со Наредба бр. РД-746/01.10.201 на Министерот за животна средина
и водите според чл. 2 од Законот за водите, а имено регион „Дупница“ со шифра BG4000ARSFRT07.
При процената на ризикот од поплави, извршена во ОУПО Бобов дол во однос на
ризикот од поплави на територијата на општината, исто така е утврдено дека не би требало да
има таков, бидејќи предвидените УЗ во проектот, не спаѓаат во залиени терени, не спаѓаат
и не се блиску до терени и водни објекти кои се изложени на ризик од поплави.
Независно од тоа, дека најголемиот дел од територијата на Општина Бобов дол не спаѓа
во подрачје со потенцијален ризик од поплави, при изготвувањето на Заедничката стратегија
се земени предвид категоричните забрани и/или ограничувања на секаков вид активности
кои придонесуваат за зголемување на ризикот од поплави, и кои би имале значителен
негативен ефект врз категориите „Човечко здравје“, „Стопанска дејност“, „Животна средина“
и „Културно наследство“, преку предизвикување на штета.
Поради ограничените информации за општина Ранковце, не може да се направи
аналогна анализа.

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

Заедничка стратегија
Стр. 63 of 90

Идентификувани заеднички проблеми за двете општини:
•
•
•

•
•
•

Достапните во моментот податоци за поплавите се расфрлани, ограничени и тешко се
споредуваат;
Податоците за физичките и економските последици од поплавите се во најдобар
случај индикативни;
Недоволна информираност на јавноста за принципите, целите и активностите за
намалување на ризикот од катастрофи, како и за активностите за реакција пред, за
време и после катастрофи;
Досегашните применети мерки во оваа насока се некохерентни и ограничени по опсег,
при што е потценето прашањето за обезбедувањето на ресурси;
Во моментов средствата од државниот буџет се користат главно за превенција,
ублажување и надминување на последиците од поплави;
Потценета е важноста на инвестирањето во управувањето со ризици, што на долг рок
има висока стапка на поврат и ја ограничува последователната владина поддршка,
додека а во исто време придонесува за одржлив економски развој

III. Стратешка рамка
3.1 Опис на целите на Заедничката стратегија и методологија за
заштита на животната средина и заштита од поплави
Заедничката стратегија ги идентификува стратешките цели за заштита на
животната средина и намалување на ризикот од поплави и приоритетните области на
акција за нивно остварување. Овој документ е важен чекор кон градење на заедничка
усогласена рамка за превенција на поплавите, што ќе придонесе за градење на интегриран
пристап кон прекуграничната политика на Република Бугарија и Поранешна Југословенска
Република Македонија во оваа област.
Спроведувањето на Заедничката стратегија ќе гарантира дека намалувањето
на ризикот од поплави е заеднички приоритет, кој ги надминува државните граници
и ќе придонесе за спречување на поплавите и намалување на последиците од нив
преку активна дејност на сите нивоа на управување и преку добра координација меѓу
одговорните институции на регионално ниво. Со исполнување на поставените активности
во Заедничката стратегија ќе биде гарантирана одржливоста на управувањето при
заштитата од поплави за цитираниот период.
Како резултат на целокупната анализа на собраните и обработена информации
при подготовката на стратегијата и врз база на идентификуваните проблеми во однос на
животната средина и ризикот од поплави се исцртани главните предизвици за заштита
на животната средина и спречување на поплави на територијата на двете општини. Овие
предизвици се поврзани со превенцијата и заштитата на населението од поплави.
Примената на стратешката политика за управување со ризикот од поплави
во прекуграничната територија се врши во согласност со утврдените со европското
законодавство и со дефинираните на национално и сливно ниво приоритети и цели
на Република Бугарија. За секој од одредените стратешки приоритети се дефинирани
конкретни цели на општинско и прекугранично ниво.
Приоритетите и целите во Заедничката стратегија се дефинирани и прилагодени
водејќи сметка за дефинираните на национално и сливно ниво приоритети и цели за
управување со ризикот од поплави.
При одредување на целите и приоритетите во Заедничката стратегија се
анализирани различни фактори. Почетна точка при нивната определба е анализата
на суштината на поплавите во двете општини и причините за нивната појава, како и
идентификуваните проблеми кои тие создаваат на територијата на двете општини
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По својата суштина настанатите поплави во минатото во општина Бобов дол и
Општина Ранковце се главно природни поплави, кои се предизвикани главно при топење
на мраз и снегови, при врнежи или при создавање на тапи од мраз или замрзнување.
Во однос на природните поплави, анализата на достапните информации покажува дека
поголем дел од поплавите во прекуграничниот регион се должат на излегување на реките
надвор од нивните корита, и помал дел - на поројни дождови. Овој факт е забележан при
дефинирање на приоритетите и целите и при последователното одредување на конкретни
мерки во оваа Заедничка стратегија.
Предвид констатираната лоша состојба на хидротехничките објекти во двете
општини е земена предвид можната веројатност од појава во иднина на техногени поплави
(оние кои се предизвикани од други влијанија - при оштетување на хидротехнички објект
што може да доведе до хаварија или спречување на критични ситуации во хидротехнички
објект).
Поради оваа причина, Заедничката стратегија содржи одредени приоритети,
цели и мерки за управување со ризикот и од двата главни типа поплава (природни и
техногени).
Пријавени се и голем број на други фактори, меѓу кои и фактот дека опсегот
на Заедничката стратегија се протега на територија на општините на две соседни
држави, од кои Република Бугарија е членка на Европската унија и за неа е задолжително
почитувањето на европското законодавство во управувањето со ризикот од поплави.
Поради тоа, при разработување на стратешките цели и приоритети за прекуграничниот
регион се земени предвид барањата на Директивата за поплавите.
Приоритетите и целите на Заедничката стратегија се разработени и во
синхронизација со некои приоритети што се земени од најдобрите практики за управување
со ризикот од поплави на европско ниво, меѓу кои се забележани следниве:
•
Избегнување на нови ризици
•
Намалување на постојните ризици
•
Подигнување на информираноста
•
Примена на принципот на солидарност
Намалувањето на постојните ризици се однесува на националните приоритети 1
и 2. Зајакнувањето на одржливоста се однесува на националните цели 1.3, 1.4, 4.2 и 5.5.
Зголемувањето на информираноста се однесува на националната цел 4.1 и принципот на
солидарност - во 5.4.
Со оглед на фактот дека Република Бугарија е членка на ЕУ, сите приоритети и
цели дефинирани на национално ниво на Република Бугарија се прифаќаат како такви и
за прекуграничниот регион опфатен со Заедничката стратегија.
За секој од одредените приоритетите во Заедничката стратегија се дефинираат
специфични цели за прекуграничната област.
Целите се утврдени според нивната важност, како и предвид специфичностите на
поплавите во двете општини.
=> За Општина Бобов дол е карактеристично:
•
Значителен број на луѓе кои би можеле да бидат погодени од поплави, иако
просечната густина на население е 42,5 луѓе/км² и е пониска од просекот за земјата;
•
Најголемиот дел од поплавите се површински (дожд) поплави, главно во урбани
средини;
•
Постоење на голем индустриски објект - ТЕЦ Бобов Дол;
•
Лоша техничка состојба на заштитната инфраструктура;
•
Постоење на голем број мали брани, кои не се во добра состојба;
•
Недостаток на хидрометриски станици;
=>
За Општина Ранковце е карактеристично:
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•
Значителен број на луѓе кои би можеле да бидат погодени од поплави;
•
Мнозинството од поплавите се површни (дождовни) поплави, претежно во
урбанизирани територии;
•
Значајноста на шумите за намалување на истекувањата и ерозија;
•
Потреба од усогласување на посебните за општината цели и приоритети со целите
и приоритетите на Р. Бугарија и оние поставени во ПОРН на Западно – Егејската област,
во кои се транспонирани барањата на Директивата за поплавите.
Сите опишани фактори се земени предвид при запишување на приоритетите и целите на
Заедничката стратегија.
Во согласност со идентификуваните потреби и неопходности и специфичноста на двете
општини, Заедничката стратегија си ја поставува следната ОПШТА СТРАТЕШКА
ЦЕЛ:
Обезбедување заштита на животната средина и адекватно управување со
ризикот од поплави на територијата на општина Бобов дол и Општина Ранковце
преку намалување на веројатноста за појава на поплави, обезбедување на заштита
на станбени и стопански објекти, како и намалување на негативните последици од
нив
Реализацијата на заедничката цел е предвидено да биде остварена преку
спроведување на следните ПРИОРИТЕТИ за развој на прекуграничната територија во
рамките на кои се дефинирани конкретни цели на Заедничката стратегија:
ПРИОРИТЕТИ
ЦЕЛИ

1. Заштита на човечкиот живот и јавното
здравје

1.1 Минимизирање на бројот на погодени и повредени лица
во поплави
1.2 Обезбедување на брза одведување на водите од интензивни
врнежи и поплави од урбаните области
1.3 Враќање на нормалните услови за живо
1.4 Минимизирање на бројот на засегнатите објекти од
социјалната инфраструктура

2.1 Подобрување на заштитата на објекти од техничката
2. Поголема степен на заштита на инфраструктура
критичната инфраструктура и бизнисот
2.2 Подобрување на заштитата на значајни стопански објекти
3.1 Подобрување на заштитата на канализационите системи
3.2 Минимизирање на погодените зони за заштита на водите,
3. Подобрување на заштитата на животната
заштитени територии и заштитени зони
средина
3.3 Подобрување на способноста за задржување на води на
земјоделските, шумските и крајбрежните територии
4. Подобрување на подготвеноста и 4.1 Подобрување на подготвеноста на населението за поплави
реакциите на населението
4.2. Подобрување на реакциите на населението при поплави
5.1 Примена на модерен нормативен пропис за просторно
планирање на териториите поврзани со управување со ризикот
од поплави
5.2 Обезбедување на оперативни информации за управување
5. Подобрување на административниот со ризикот од поплави
капацитет за управување со ризикот од 5.3 Зголемување на квалификациите на персоналот вклучен во
управувањето со ризикот од поплави
попл
5.4 Минимизирање на ризикот од поплави по водниот тек на
соодветното водно тело
5.5 Обезбедување на соодветно реагирање на јавните
институции при поплави
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3.2 Заеднички стратешки мерки за заштита од поплави кои
треба да се спроведат на двете територии, во зависност од нивната
специфичност
Со оглед на тоа што се формулирани приоритетите и целите, оваа стратегија, исто
така, поставува конкретни стратешки мерки за нивно спроведување. Во Анекс бр. 1 е
дадена Програма за мерки (ПоМ).
Предвидено е мерките утврдени во Заедничката стратегија да се спроведуваат
во периодот 2017 - 2022 година. Тие се планирани врз база на анализа на достапните
информации за настани што се случиле до 2010 година од ППРП на ЗЕР и информациите
собрани и анализирани за периодот по 2010 година. Информациите јасно ги прикажуваат
главните идентификувани проблеми и причините за поплавите што се случуваат во
двете општини. Токму кон решавање на идентификуваните проблеми е наменет изборот
на мерки со цел значително намалување на ризикот од поплави и ограничување на
негативните последици од поплавите во општина Ранковце и општина Бобов Дол.
По 2010 година се регистрирани нови случаи на поплави, кои засегнале и други
области во територијалниот опсег на општина Бобов дол, надвор од разгледуваните во
ППРП на ЗЕР. Во ППРП на ЗЕР е извршена проценка на ризикот за речни поплави согласно
Националната методологија на Р. Бугарија, но податоците покажуваат дека поголем дел од
регистрираните поплави по 2010 година се поврзани со површински истекувања/врнежи.
Такви се доминантниот дел од причините за поплавите во периодот 2011-2016 година.
При разработување на мерките во Заедничката стратегија се анализирани
поплави од реки и површински води, определени во ППРП, но исто така се предвидени и
други регионални мерки за намалување на ризикот од техногени поплави предизвикани
при оштетување на хидротехнички објект што може да доведе до хаварија или да спречи
критични ситуации во хидротехничка постројка.
Особено е нагласено на изборот и примената на такви мерки, спроведувањето на
кои ќе доведе до реализација на неколку специфични стратешки цели.
Една од овие мерки е воведувањето на систем за предупредување за
„поројни поплави“ предизвикани од поројни дождови. Оваа мерка ќе се воведе за
оние населби во територијалниот опсег на двете општини каде што се идентификувани
минати поплави на површински води. Оваа мерка е со многу висок приоритет бидејќи
имплементацијата ќе обезбеди истовремено да се постигнат неколку цели - стратешки
цели 1.1. „Минимизирање на бројот на погодени и повредени лица во поплави“, 4.1
„Подобрување на подготвеноста и реакциите на населението“ и 4.2 „Подобрување
на административниот капацитет за управување со поплавите“.
Пристапот за избор на мерки во Заедничката стратегија за двете општини
е во согласност со меѓународната пракса која ја следи насоката од поопштото кон
поконкретното, значи најпрво се идентификуваат заедничките категории на мерки кои би
биле најсоодветни за прекуграничната област, а потоа ќе се изберат специфичните мерки
кои одговараат на идентификуваните проблеми во двете општини.
При структурирањето на стратешките мерки се земени во предвид поплавите
регистрирани по финализирањето на ППРП на ЗЕР. Поплавите се случија во населени
места на двете општини помеѓу 2011 и 2016 година. По анализата на причините и
последиците од поплавите настанати во овој период, во многу општини и населени места
се планирани проекти за подобрување на заштитата од поплави.
ПРИОРИТЕТ 1 ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИОТ ЖИВОТ И ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ
Специфична стратешка цел 1.1. Минимизирање на бројот на погодените и
повредените лица во поплави
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Имплементацијата на оваа стратешка цел ќе има најголем ефект во поголемите
населби во двете општини, односно таму каде што има натрупување на луѓе. Голем дел од
населението и ресурсите се наоѓаат во поголемите урбани средини, така што заштитните
објекти треба да бидат насочени имено кон овие области.
Во населените места, поплавите не се секогаш резултат од излевање на реките.
Често причина се интензивни врнежи, во комбинација со неквалитетен или недоволен
капацитет на канализација. За да се постигне оваа стратешка цел се предвидени мерки
за одводнување на градските територии. Треба да се земе предвид и фактот дека во
рамнините времето на реакција е помало во споредба со планинските реони, со оглед на
побрзото зголемување на нивото на водата. Ова треба да се земе предвид при планирањето
на мерките за соодветниот реон.
Луѓето кои го направиле својот избор да живеат во близина на вода треба да
бидат свесни и за ризикот што го прифаќаат и треба да преземат сопствена акција за
самоодбрана.
Спасувањето на човечкиот живот е главна задача за државата и општеството и
затоа оваа стратешка цел е фундаментална. Во оваа смисла се дефинираат и следните
стратешки мерки на влијание:
1.1.1. Мерка „Постојан мониторинг на изградбите во близина на поплавените зони“
Мерката опфаќа нормативно регулирање на активностите на општинските власти
за ограничување на изградбата, вклучително нелегалната, во и во близина на зоните на
поплави, споредување на сателитски снимки, се прават геодетски истражувања, годишни
инспекции на локации и други активности. Целта е да се обезбеди одржливо просторно
планирање и заштита на урбанизираните територии. Тоа се предвидува за сите места од
териториите на двете општини, каде што се случија поплави во минатото.
1.1.2 Мерка „Годишно испитување на состојбата на речните корекции“
Мерката предвидува годишно испитување на состојбата на постојните корекции
на територијата на двете општини. Се состои од организирање на комисии со учество на
претставници од соодветните надлежни државни органи за извршување на испитување
и издавање на стручни мислења. Во рамките на овие испитувања ќе се идентификуваат
локации во критична состојба кои бараат итна реконструкција и нивните конкретни
параметри за примена.
1.1.3. Мерка „Реконструкција и одржување на корекциите“
Мерката се предвидува за случаите на територијата на двете општини каде што
постојат докажани дефекти за време на експлоатацијата на корекциите и кога постои
истекување на периодот за нивна експлоатација и промена во условите за отекување кои
доведуваат до неможност да си ја извршуваат својата намена. Оваа мерка е во зависност
од исполнувањето на претходната мерка, бидејќи ќе се применува за местата кои се
идентификувани дека се во критична состојба како резултат од стручните мислења и
одлуките на комисијата при годишното испитување.
За општина Бобов дол е утврдено присуство на компромитирани потпорни ѕидови
во границите на регулацијата на населените места како резултат од анализата на минатите
поплави. Дополнително, од годишното испитување ќе се конкретизираат местата на
примена и параметрите на потребните корекции за реконструкција.
1.1.4. Мерка „Изградба на нови корекции“
Мерката се однесува пред сè за населените места, каде се регистрирани минати
поплави. Треба да се прифати како мерка која наметнува средства со висока економска
и социјална вредност. Со неа се цели обезбедување на повисок степен на заштита на
населението. Во зависност од конкретниот случај може да се реализира како изградба на:
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Постројка за зацврстување на бреговите (конструкција против свлечишта), која е
особено погодна за општината Бобов Дол поради процесите на лизгање на земјиштето;
•
потпорен ѕид;
•
корекција на дол.
1.1.5. Мерка „Чистење и управување на речните корита во границите на урбанизирана
територија“
Мерката предвидува првично чистење (што е поосновно) и годишно чистење
и стопанисување со речните корита во границите на урбанизираната територија на
населбите на двете општини каде што во минатото се регистрирани поплави.
•

1.1.6. Мерка „Чистење на речните делници и долови за да се обезбеди премин на
висок бран“
Мерката предвидува активности за отстранување на пречките за слободно
преминување на водите преку чистење на делови од речните корита од дрвја и грмушки,
паднати дрвја и стебла, градежен и комунален отпад, други наслаги. Мерката е главно
насочена кон делови надвор од урбанизирана територија. Мерката се остварува така што
во првата година се врши првично (главно) чистење, а секоја наредна година се остварува
планирано годишно чистење на коритото на реката (за конкретни делови со особено
внимание околу мостовите).
1.1.7. Мерка „Ефикасно управување со нивото на водата на брани и ретенциони
резервоари. Не дозволување да се прелеат низ круната на насипите при поројни
дождови во релативно мали сливни подрачја“
Соодветното управување со брани има за цел да се одржува слободен ретенционен
волумен во нив за да се ублажи врвот на високите бранови. Оваа мерка е поврзана со
мерката за изградба на места за метеоролошки и хидрометрички мониторинг, целта е да
се оствари подобро управување со браните и езерата за време на високи води.
Мерката предвидува преоценување на хидролошко и хидраулично обезбедување на
браните, особено на оние од тип на земјани насипи од гледна точка на новите регулаторни
барања за безбедност на браните и придружните постројки. Мерката, исто така, вклучува
ажурирање на плановите за вонредни состојби и запознавање на населението со такви
постројки со вклучените ризици.
1.1.8. Measure “Building an early warning system specifically addressing flood floods due
to intense rainfall with a small spatial and temporal range”
Како специфична инвестициска мерка е одредена мерката поврзана со планирањето,
проектирањето и изградбата на систем за рано предупредување и систем за подобрување
на ризикот од поплави и други специфични ризици кои обезбедуваат отпорност кон
катастрофи и еколошки катастрофи на територијата на прекуграничниот регион.
Мерката вклучува изградба на заеднички систем (за двете општини) за рано
предупредување за поројни поплави поради поројни дождови за области со специфични
средни или мали сливови, каде што ризикот од појава на такви поплави е висок.
Веројатноста за појава на поројни поплави исто така се зголемува како резултат на
климатските промени. Се предвидува дека мерката ќе вклучи мониторинг на дождовите
и систем кој обезбедува итно предупредување до населението, како што се на пример
сирените.
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Специфична стратешка цел 1.2. Обезбедување на брзо одведување на водите при
интензивни врнежи и поплави од урбанизирана територии
Поплавите се често среќавани природни катастрофи кои можат да предизвикаат
огромна штета, бидејќи во повеќето случаи тие влијаат и на урбанизираните територии.
По подолг, обилен дожд, во одредена урбанизирана територија паднатите водни маси
не можат да се преземат од каналите за отекување. Евентуално постојните канали за
одводнување и безбедносни канали во одделните делови на територијата и достапните
суви долови се наменети за прифаќање на поумерени количини површинските води кои
тешко се преземаат при интензивните врнежи.
Многу често, полноводни потоци од интензивни дождови течат низ улиците, се
преполнува канализацијата, а водата оди над нивото на работ на тротоарот. Во такви
случаи можно е да се поплават одредени области на територијата. Во такви околности се
поплавуваат приземјата, водите навлегуваат во подруми, сутерени и други простории под
уличното ниво.
Често пати бујни водни потоци ги оштетуваат коловозите и тротоарите, покренуваат
и носат прекривки од асфалт и тротоари, извлекуваат земја и со кал, тиња, инертни
материјали, градежен и комунален отпад дополнително ја затнуваат канализациската
мрежа. Се затнуваат отворените канали на доловите и каналите и се затворат водните
патишта, при што се отежнува отекувањето на водата и таа излегува надвор од коритата
и ги поплавува ниските територии на урбанизираната територија.
Во такви случаи е можно поплавување на некои од автомобилските и пешачки подземни
премини, што доведува до блокирање на транспортот, автомобилски метеж од изгасени
возила. Водните струи носат земја и други инертни материјали на патиштата, што го
попречува или целосно го стопира движењето и го блокира сообраќајот на возилата. Во
оваа смисла, се одредуваат и следните две приоритетни мерки за влијание:
1.2.1. Мерка „Проценка на одведување и одводнување на дождовница и, особено,
канализациони мрежи на населбата“
Мерката опфаќа активности за преразгледување и анализа на канализационата
мрежа; воведување на барање за собирање и отстранување на дождовните води;
преиспитување и воведување на нови стандарди за проектирање за да се обезбеди брзо и
беспрекорно отекување на врнежите паднати во градската средина.
1.2.2. Мерка „Изградба на инженерска и техничка опрема - безбедносни, канали за
отекување во границите на населбите, вклучително опрема за пумпање на води“
Мерката предвидува изградба на т.н. „безбедносни канали“, кои ги штитат
населбите од дождовни води кои се сливаат по бреговите што течат од соседни територии.
Тие го спречуваат нивното навлегување во населбата или во друг објект. Тие обезбедуваат
брзо одведување на водите од урбанизираните области во случај на интензивни врнежи и
поплави.
1.2.3. Мерка „Реконструкција или изградба на дренажни објекти“
Мерката предвидува реконструкција и изградба на ровови, резервоари, шахти и
други.
Специфична стратешка цел 1.3. Враќање во нормални услови за живеење
Оваа цел е насочена кон објектите за јавно и домашно водоснабдување со вода
за пиење, бунари и пумпни станици, електрични трафостаници, гасни компресорски
станици АГРС и други. Реконструкцијата на водоснабдувањето е од огромно значење, по
што следува снабдување со електрична енергија на населените места.
Ефектот од извршувањето на оваа цел ќе се почувствува до највисок степен во
урбанизираните средини. Предвидени се следните две приоритетни мерки за влијание:
1.3.1. Мерка “Документирање на настаните и проценка на оштетувањето од
поплавите“
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Мерката вклучува активности за создавање на специјализирана база на податоци за
настани и примена на претходно разработена методологија за проценка на штетите од
поплави од специјалисти проценители.
1.3.2. Мерка „Проценка на оштетување на зградите и инфраструктурата“
Мерката вклучува специјализирани активности за идентификување на штетите на
зградите и инфраструктурата погодени од поплави. Некои згради ќе треба дополнително
да се проценат и поправат.
1.3.3. Мерка „Проценка на отпорност и подготвеност за користење на згради и
инфраструктура погодени од поплави“
Мерката вклучува специјализирани активности за да се утврди отпорноста
и соодветноста за користење на згради и инфраструктура погодени од поплави. За
нејзината примена се предвидува формирање на комисии, чии членови се претставници
на надлежните органи и издаваат стручни мислења.
1.3.4. Мерка „Пумпање на вода од најзагрозените области на населбите“
Мерката опфаќа пумпање на вода од ниски делови во населбите на општините,
вклучително од станбени, мешани станбени, индустриски и спортски и рекреативни
зони. Се изведува ако е потребно во случај на поплави.
Специфична стратешка цел 1.4. Минимизирање на бројот на засегнатите објекти од
социјалната инфраструктура
Зградите на болници, општински администрации, полициски и противпожарни
служби, училишта, детските градинки и сл. се од витално значење во катастрофални
ситуации. Колку е поголема населбата, толку е поголема нивната важност. Посебно
внимание треба да се посвети на оние објекти кои се уникатни за одредено населено
место или голема област.
Иако во овој случај целта е животот и здравјето на луѓето, дејствието ќе рефлектира
и врз функционирањето на администрацијата, услужните претпријатија и економскиот
сектор.
Во оваа смисла, се дефинираат и следните две мерки за приоритетни мерки за
влијание:
1.4.1. Мерка „Проценка на оштетување на згради и инфраструктура“
Мерката вклучува специјализирани активности за идентификување на штетите на
местата погодени од поплавите од социјалната инфраструктура. Некои згради ќе треба
дополнително да се проценат и поправат.
1.4.2. Мерка „Изградба на инженерска и техничка опрема - безбедносни, канали за
отекување во границите на населби, вклучително опрема за пумпање на води“
Мерката предвидува изградба на таканаречени „безбедносни канали”, кои ги
штитат објектите од социјалната инфраструктура од дождовните води кои течат од
бреговите од соседните територии. Тие го спречуваат нивното навлегување во објекти од
социјалната инфраструктура. Обезбедуваат брзо одведување на водите од урбанизираните
територии при интензивни врнежи и поплави.
ПРИОРИТЕТ 2 ПОВИСОК СТЕПЕН НА ЗАШТИТА НА КРИТИЧНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА И БИЗНИСОТ
Специфична стратешка цел 2.1. Подобрување на заштитата на објекти од техничката
инфраструктура
Критичната инфраструктура е релативно нов поим, но за некои од сегашните
активности се земени во предвид некои од елементите како што се: главните врски со
сообраќајната и железничката инфраструктура, мостови, аеродроми, пристаништа
и други. Посебно внимание треба да се посвети на потенцијално опасните брани над
населбите.
Запирањето, неисправно функционирање или уривање на овие елементи би имало
сериозно негативно влијание врз здравјето и безбедноста на населението, животната
средина, националното стопанство или врз ефикасното функционирање на државното
управување.
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Имплементацијата на оваа стратешка цел ќе има најголемо влијание во урбаните
територии. Иако целта во случајот е човечкиот живот и здравјето на луѓето, акцијата, исто
така, ќе влијае на стопанската дејност, која е директно зависна од доброто функционирање
на критичната инфраструктура.
2.1.1. Мерка „Проширување на „тесните грла”, како што се мостови, итн., што
доведува до затнување на речниот проток“
Мерката може да биде извршена како дејствија по отстранување или реконструкција
на објекти со недоволна хидраулична спроводливост, кои водат до запирање на водните
нивоа во делницата над нив. Исто така, може да се предвиди како промена во локацијата
на структурите за оградување и заштита на брегот со цел да се зголеми спроводливоста
на протокот. Очекуваниот резултат од нејзиното извршување е адекватна поддршка на
мостовите, кои се предуслов за негативни последица од поплавите, како и проширување
на коритото на реката (со определените метри) во делот со одредена должина (во метри).
2.1.2. Мерка „Истражување на техничката и оперативната состојба на мостовите“
Мерката е превентивна. Таа е предвидена за да се избегнат несреќи и „уривање“,
особено за време на поплави. Нејзиното спроведување се состои во годишно спроведување
на комисии на надлежни државни органи, со учество и на општинските институции, АПИ
(каде мостот влијае на сообраќајна инфраструктура) и МТИТК (каде има железничка
инфраструктура). Експерти од други институции, исто така, можат да бидат вклучени во
изразување на експертско мислење.
2.1.3. Мерка „Годишно истражување на техничката и оперативната состојба на
ѕидовите на браните и нивната опрема”
Мерката се концентрира врз истражување на состојбата и безбедноста на
браните на територијата на двете општини (независно од сопственоста на објектите)
и е исклучително важна за избегнување на несреќи и уривање на брани при поплави.
Неопходно е да се изготви програма за редовна проверка на техничката состојба на
ѕидовите на браните и опремата кон нив, со определени рокови и одговорности
2.1.4. Мерка „Елиминација на опасни, опструктивни и/или неефикасни брани“
Мерката предвидува укинување на некои мали брани, кои не ја исполнуваат
нивната првична намена и претставуваат потенцијална опасност за објекти и населби
под нив. Мерката е поврзана со резултатите од претходната мерка, бидејќи анализата на
годишното истражување на ѕидовите на браните и нивната опрема ќе ги идентификуваат
оние брани, кои претставуваат потенцијална опасност. Анализата на фактичката состојба
на општина Бобов Дол покажува потреба од отстранување на браната Долистово,
приватна сопственост, но е неопходно да се подготви конкретен проект.
2.1.5. Мерка „Реконструкција и поправка на брани”
Мерката е насочена кон постојните општински брани, кои се дефинирани во
лоша техничка состојба и вклучува активности за реконструкција на самата брана, со
зголемување на висината на нејзината круна, зголемување проводноста на опремата за
одведување на високите води.
Специфична стратешка цел 2.2. Подобрување на заштитата на значајни стопански
објекти.
Оваа стратешка цел се однесува на фабричките електрани, пумпни станици, гасни
компресори и дистрибутивни станици за гас, електрични трафостаници, индустриски
железнички станици и други.
Целта е на особено важните за работењето во индустријата посебни капацитети и
инсталации да им се посвети посебно внимание, не само во поплавените зони, туку и во
оние што се наоѓаат во близина на нив.
По правило, овие локации се на рамни територии, односно каде што поплавите се
попредвидливи, но нивното времетраење е поголемо. Заштитата на овој тип на објекти,
исто така, има дополнителен ефект, бидејќи во многу случаи тие обезбедуваат енергија
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населените места. Исто така со нивната заштита се спречува можноста за последователно
загадување на животната средина со непредвидливи последици.
Од информациите во Регионалниот план за заштита при катастрофи во Ќустендил
евидентно е дека на територијата на општина Бобов Дол се идентификувани следните
важни критични локации и потенцијално опасни објекти (инфраструктура, производство):
Список на потенцијално опасни објекти од локално значење.
1. Депонија на згура „Каменик”, Бобов дол;
2. „Мини Бобов дол” АД;
3. Чистачка со вода, ТЕЦ „Бобов дол”;
4. Производство на водород, ТЕЦ „Бобов дол”;
5. Депонија на кал „Врчва І”, Бобов дол;
6. Депонија на кал „Врчва ІІ”, Бобов дол.
2.2.1. Мерка „Изградба на насип од земја и комбинација“
Со мерката се цели заштита на потенцијално опасните индустриски објекти на
територијата на општина Бобов дол. Дури и ако нема регистрирани податоци за поплави
на овие локации, негативното потенцијално влијание што ќе го имаат врз животната
средина укажува на потреба од зголемена и поспецифична заштита за нив. Насипите од
земја се најчесто користената алтернатива надвор од границите на населените места. Во
населените места има малку применета опција поради потребата од значителен простор
за нивна изградба. Мерката, исто така, може да се спроведе како друг тип на решение за
изградба на насипи во комбинација со биолошко зацврстување.
Оваа мерка е насочена кон заштита на значајни стопански објекти на територијата
на ТЕЦ Бобов дол. Ќе се примени за локации кои не се заштитени во моментот, а претстои
проценка каде точно е потребно да бидат изградени заштитни објекти.
2.2.2. Мерка „Реконструкција на компромитираните насипи“
Оваа мерка се наметнува најмногу поради слабости во работењето на постојните
насипи, нарушување на нивниот интегритет како резултат од преминување на земјоделски
или шумски патишта, изградба на гасоводи, водоводи и др. Мерката е насочена кон
станици надвор од урбанизираната територии каде Меѓуресорската комисија при увидите
на место констатирала дека се присутни компромитирани насипи.
ПРИОРИТЕТ 3 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Специфична стратешка цел 3.1. Подобрување на заштитата на канализационите
системи
Градските канализациони системи - колектори и цевководи, ПСОВ, ПСК и
колектори за испуштање, подлежат на заштита како значителен извор на загадување,
вклучително и ризик за човековото здравје при прекин на работа и мешање на
непречистените отпадни води со речните води. Поплавите имаат сериозни последици
за животната средина и човековото здравје поради ранливоста на малите извори на вода
за пиење и одводната канализација. Нарушувањето на водоводните и канализационите
системи за време на катастрофа доведува до големи здравствени и финансиски ризици.
Во некои од случаите на поплави, причините се во лоша работа на канализацијата.
За тоа ревидирањето на големината, реконструкцијата и проширувањето на опсегот на
канализационите мрежи е од суштинско значење за населените места.
Мора да бидат преземени мерки за спречување на штетата за овие инфраструктури
и да бидат планирани алтернативни решенија, кои го гарантираат водоснабдувањето и
функционирањето на канализацијата при хаварија.
По правило, ПСОВ и ПСК се наоѓаат во пониските места, а колекторите за
празнења контактираат со водни објекти односно овие елементи на канализациониот
систем се исклучително ранливи.
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3.1.1. Мерка „Обезбедување на собирање, пренесување и пречистување на отпадни
води од населби“
Мерката може да се спроведе преку изградба, реконструкција или модернизација
на канализациона мрежа за агломерации поголеми или помали од 2000 хектари. со строго
почитување на нормите за одредување на големината и проектирањето на ПСОВ и/или
преку одржување на постојните канализациони мрежи во добра состојба. Со оглед на
немање на изградена канализациона мрежа во повеќето населени места во општина Бобов
дол и општина Ранковце (очекувањата се дека првото дејство треба да се преовладува).
Специфична стратешка цел 3.2. Минимизирање на погодените зони за заштита на
водите, заштитени територии и заштитени зони
СБЗ околу извори на вода за пиење- водоснабдување на домаќинства и други зони
(чувствителните зони, зоните Натура 2000) за заштита на водите, треба да бидат сочувани
како такви од примарна важност за луѓето и индустријата.
Овие зони се потенцијално најмногу изложени на ризик од поплави, како оние што
се директно поврзани со водите. Активностите првенствено треба да бидат насочени кон
спречување на пренесување на загадување. Зоните под Закон за заштитени територии,
мочуриштата, вклучени во Натура 2000 и други од овој вид се најчувствителни кон
влијание (загадување и уништување во случај на поплави), поради што треба да се
извршат дејствија за нивно зачувување за идните генерации. Мочуриштата и другите
заштитени територии, постоењето на кои зависи од водите, по правило се наоѓаат во или
контактираат со водни објекти. Како такви, тие се потенцијално загрозени во случај на
поплави и за нивната заштита треба да постојат соодветни активности. Предвидени се
следните две мерки:
3.2.1. Мерка „Проценка на оштетување на згради и инфраструктура“
Мерката вклучува специјализирани активности за идентификување на штетите на
места и инфраструктура погодени од поплави поврзани со извори на вода од СВПД, како
и СБЗ.
3.2.2. Мерка „Надградба на насипи“”
Мерката е предвидена како класичен метод за заштита на зоните за заштита на
водите. Предвидена е да се исполни за загрозени од настанувања на поплави делови
во кои се идентификувани објекти и инфраструктура поврзана со извори на вода за
СВПД, делови кои спаѓаат во Натура 2000 и други. Потребно е правилно хидролошко
и хидраулично оценување на речниот тек во конкретниот дел, во кој спаѓа ЗЗ, што е
поврзано со избор на димензиите на насипите.
Специфична стратешка цел 3.3. Подобрување на способноста за задржување на
водите на земјоделски, шумски и крајбрежни територии
Европскиот тренд е: Повеќе простор за реката - поголема безбедност за луѓето.
Секој ретенционен волумен и површина, било таа земјоделска, задржува одредени водни
количини за одредено време. Присуството на такви количини и територии овозможува
бавен и умерен пораст на нивото на водата, спречувајќи високи бранови и придонесувајќи
за самопрочистување на водата. Заедничката стратегија треба да вклучува мерки поврзани
со промоција на практики на одржливо подобрување на користење на земјиштето за
задржувањето на води, како и контролираното поплавување на одредени области во
случај на поплава.
Неопходно е да се фати поројниот воден ток во териториите со висока надморска
височина и да се забави неговото поминување надолу, што е во корист на населени
места распоредени во пониските делови. Основната замисла е дека дрвјата, растенијата
и мртвите дрва ја зголемуваат хидрауличната „нерамнина“ на поплавениот регион,
забавување на преминувањето на поројните текови. Крајниот ефект е да се забави и
намали максималното ниво на поројните текови кои предизвикуваат поплавување.
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За ова треба да се обрнува повеќе внимание на така наречените еколошки системски
услуги на шумите. За да се покаже значењето на еколошките функции на шумата, тоа
може да се спореди со улогата на сунѓер кој ја презема водата кога таа доаѓа во повеќе и ја
пушта бавно и полека, задржувајќи ја територијата околу себе и обезбедувајќи ни и вода
за пиење. Исто така се спречува формирањето на таканаречениот „висок бран“.
Постои итна потреба да се зголеми површината на заштитните шуми кои ги штитат
големите територии, особено во поројни сливови. Интегрираното управување со шумите
и водите е од витално значење. „Институциите треба да се соберат и да дискутираат
што треба да направат заедно“ да не се уништуваат шумите, кои имаат способност да ги
задржуваат водите.
Речните корита се меѓу повеќето природни живеалишта богати со биодиверзитет за
голем број видови. Освен дом на стотици видови растенија и животни, тие се исклучително
важни за превенција од поплави и лизгање на земјиштето, а во исто време природно ја
прочистуваат водата во реката. Исто така при поројни дождови, високите води можат да
се разлеваат во шумите покрај реката и така да ја забават својата деструктивна брзина.
Благодарение на шумите покрај реките, дел од водата повторно се враќа во реките.
Тие ги задржуваат надојдените води на реките и не им дозволуваат да излезат од речните
корита за да предизвикаат поплави. Сечењето на крајбрежните шуми ќе ги зголеми
поплавите.
3.3.1. Мерка „Обезбедување на наклоните за задржување“
Мерката вклучува акции за зголемување на рапавоста преку пошумување,
изградба на тераси и загради од биолошки и вештачки материјал. Со примената се цели
намалување отекувањата на вода преку пошумување со соодветни видови на дрвја.
Неопходно ќе биде привлекување на експерт и почитување на законските барања.
3.3.2. Мерка „Изградба на заштитен ѕид од мрежи во комбинација со пошумување
(биолошко зајакнување)“
Мерката предвидува користење на мрежи, изработени од двојно извртена жица,
пополнети со крупен кршен речен камен. Се смета дека тоа е еколошка постапка за
заштита, која во комбинација со пошумување на соодветни дрвни видови е соодветен
начин за зголемување на способноста за задржување на водата во соодветните територии.
ПРИОРИТЕТ 4 ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКАТА И РЕАКЦИИТЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО
Специфична стратешка цел 4.1. Подобрување на подготвеноста на населението за
поплави
Луѓето треба да се подготвени и да реагираат соодветно во случај на поплави, но
тие треба и да се навикнат на предизвиците на природата и да дејствуваат во самоодбрана.
Изменетата ситуација бара нов пристап и за целта треба да се предвидат активности.
Луѓето треба да го сфатат и да го прифатат ризикот, а оние кои одбрале да живеат
при зголемен ризик - да дејствуваат за својата одбрана и да ги носат последиците.
Од суштинско значење е осознавањето од општеството на фактот дека поплавите
се дел од природата. Треба да сме свесни за постоењето на овој ризик, што значи тој
да биде признаен, да имаме претстава за него и да биде правилно известуван при
преземањето на какви и да било дејствија. Ако нема правилна претстава за опасноста,
тогаш и одлуките кои ќе се донесат нема да бидат ефикасни. Ова знаење може да се
стекне преку информираност и обука.
4.1.1. Мерка „Спроведување на кампања за обука и информирање за проблемите
поврзани со поплави“
Мерката предвидува организирање и спроведување на посебно организирани
настани за добивање на знаења, информации и развој на вештини во случај на поплава.
Можни активности се изготвување на видео материјали и брошури и на тркалезни маси за
прашањето за поплавите во двете општини, со учество на претставници на општинските
и регионалните администрации, на ДС „ЗЕР“, ГД ПБЗН, локални организации и други.
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4.1.2. Мерка „Информирање и обезбедување на широк пристап до информации на
населението преку употреба на напредни техники и технологии“
Мерката предвидува пораки во регионалните медиуми, објавување на информации
на сајтот на општината за прашања поврзани со управувањето со ризикот од поплави.
Специфична стратешка цел 4.2. Подобрување на реакциите на населението при
поплави
Истражувањата покажаа дека опасноста од поплави во последниве години
е зголемена, со климатските промени, интензивниот социо-економски развој,
урбанизацијата како една од главните причини. Нанесените штети од последниве години
е показател дека јавноста не е доволно подготвена да се соочи со овој растечки ризик.
Од суштинско значење е осознавањето од општеството на фактот дека поплавите
се дел од природата. Треба да бидеме свесни за постоењето на овој ризик, што значи дека
тој е признаен, дека имаме претстава за него и дека треба да биде правилно објаснет кога
преземаме некое дејство. Ако немаме точна претстава за опасноста, тогаш и одлуките кои
донесуваме нема да бидат ефикасни. Ова знаење може да се стекне преку информации и
обука.
Познавањето на опасноста, вклучително сите нејзини важни параметри како
типот на поплавите, веројатниот интензитет (димензии, брзината на бранот) и ширење на
влијанието е неопходен услов што треба да им биде убедливо соопштен на населението
и институциите.
Со цел да се намали штетното влијание на поплавите, потребно е заедничко
делување на погодената јавност и државните институции. Навремените предупредувања
и предвидувања се важен елемент за соодветно однесување на граѓаните во ситуација на
катастрофа. Со цел да се обезбеди заедничка акција помеѓу јавноста и властите, неопходно
е да се создаде платформа за информирање и вклучување на јавноста во донесувањето
одлуки.
Јавноста треба да биде информирана од надлежните органи дека поплавите се
природна компонента на речниот хидролошки режим. Подигнување на свеста за потребата
од ограничувања на економските активности во зоните на ризик. Информации за
ограничувањата за изградба во такви зони мора да бидат лесно достапни. Информациите
за проценка на ризикот треба да бидат презентирани во разбирлива форма.
Јавноста треба да биде охрабрена да преземе мерки за индивидуална заштита и да
биде информирана како да дејствува во ситуација на катастрофи. За ова треба да бидат
лесно достапни прогнозите и другите информации, како и нивната медиумска покриеност.
Сите планирани мерки за спречување и заштита од поплави мора да се соберат во детален
акционен план. Овие планови треба да се создаваат за неколку години. Учеството на
јавноста е од големо значење за успешното спроведување на овие планови.
Владините институции треба да обезбедат достапни информации за превенција и
заштита од поплави. Информациите треба да се дистрибуираат активно и навремено,
а не само на барање.
4.2.1. Мерка „Подигнување на подготвеноста на населението за реагирање на
поплавите“
Мерката се состои во разработување и спроведување на програми за превентивно
дејствување преку средствата за масовна комуникација; спроведување на обуки за
активности за спасување на луѓе и лична сопственост; обезбедување на неприкосновена
залиха на предмети и прехранбени производи од примарна неопходност за населението
4.2.2. Мерка „Популаризација на употребата на осигурувања во областите подложни
на поплави”
Мерката вклучува создавање и ширење на механизми за надомест на штети.
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ПРИОРИТЕТ 5 ПОДОБРУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАПАЦИТЕТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ПОПЛАВИ
Специфична стратешка цел 5.1. Спроведување на модерна нормативна рамка за
просторно планирање на управувањето со ризикот од поплави
Предвид променетата состојба и предизвиците на природата, треба да бидат
разгледани и изменети законски и нормативни документи за просторно планирање,
градежништвото, превентивна и оперативна заштита и други активности кои се однесуваат
на поплавите.
Намалувањето на ризикот од поплави треба да се заснова на интегриран пристап на
сите нивоа на владеење во согласност со постојното секторско законодавство. За ова, како
и за постигнување на долготрајна одржливост на општеството при поплави, е потребен
основен преглед на важечките нормативни документи, подобрување на механизмите
за намалување на ризикот од поплави, промени во постојните или усвојување на нови
прописи во областа на планирањето и активностите за намалување на последиците од
поплавите.
Императив е да се изврши преглед и да се направат промени во соодветните
сектори за намалување на ризикот од поплави преку јасно дефинирање на структурата и
меѓусебните врски на органите за управување во услови на катастрофи.
Прво, треба да се преиспитаат нормите за просторно планирање со ризичните за
поплавување области и градежните норми во оваа врска.
Колку и добри нови документи да бидат изготвени, слабото место е нивната
примена на место - треба да постојат конкретни активности во оваа насока.
Во Националната програма за развој на Бугарија 2020 (усвоена со Одлука на
Владата бр. 1057/20.12.2012 година, во сила до крајот на 2020 година) има приоритети
за усовршување и интегрирање на националниот систем за планирање и управување
на регионалниот развој и системот за просторно планирање и за создавање на услови
за заштита и подобрување на животната средина во регионите, адаптација кон идните
климатски промени и постигнување на одржливо и ефикасно користење на природните
ресурси. Тие се поддржани од мерки насочени кон подобрување и усовршување на
законодавната рамка во областа на регионалното и просторно планирање.
Постигнување на одржлив развој на регионите и општините за подобрување на
техничката инфраструктура во водниот сектор, спречување на негативните последици
од климатските промени, заштита, одржување и обновување на биолошката рамнотежа.
Целта ќе бидат постигната со насочување на активностите кон подобрување на квалитетот
на водоснабдување, изградба и модернизација на канализацискиот систем за населени
места. Посебно внимание се посветува на превенцијата на ризикот од поплави,
катастрофи и хаварии на територијата на регионите и создавање на систем за рано
предупредување и обелоденување на регионално и локално ниво со цел навремено
информирање и зголемување на ефикасноста на заштита на населението при
катастрофи и несреќи.
5.1.1. Мерка „Подготовка на упатства за разработка и подготвеноста за спроведување
на плановите за заштита при катастрофи, вклучително од поплави“
Мерката вклучува изготвување на конкретни упатства од Советот за намалување
на ризикот од катастрофи според ЗЗБ кон општина Бобов дол.
5.1.2. Мерка „Формирање на кризен општински штаб, кој да е во постојан контакт
со НИМХ, МЖСВ/ДС „ЗЕР“, регионален штаб (регионална администрација) и
МВР/ДПБЗН. Подготовка на општински план за акции при поплави“
Мерката ги вклучува активностите на формираниот општински кризен штаб во
општината Бобов Дол, вклучително прв состанок на новоформираниот кризен штаб;
одржување состаноци на кризниот штаб; донесување соодветни одлуки на кризниот
штаб; како и конкретни фази на подготвување на општински акционен план за поплави.
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5.1.3. Мерка „Воведување на рестриктивен и/или режим на забрана за
одредени активности во границите на поплавените територии“
Мерката предвидува категорични забрани или ограничувања воведени од
општината во границите на поплавените територии.
Специфична стратешка цел 5.2. Обезбедување на оперативни информации за
управување со ризикот од поплави
Намалувањето на ризикот од поплави и охрабрување на културата на одржливост
се врши не само преку информирање за опасностите, физичкиот, социјалниот и
економскиот ризик, но и преку ефикасното користење на системите за мониторинг и на
таа база прогнози, рано предупредување и известување.
Важен чекор за тоа е обезбедување на поддршка во оперативен режим на системите
и особено на НИМХ – БАН за прогноза, мониторинг и рани предупредувања за опасни
феномени од хидрометеоролошко потекло, како и подобрување на процесот за собирање,
обработка и размена на податоци за намалување на ризикот од поплави.
Привлекувањето на научниот потенцијал при предвидување и за спречување
или намалување на последиците од катастрофи и подготовка на населението ќе доведе
до подобрување на дијалогот и соработката меѓу научните заедници и специјалистите
кои работат во областа на оценувањето, управувањето и намалувањето на ризиците од
катастрофи.
Се планира да се изгради Национален центар за управување со водите и
предупредување за поплави и суши. Центарот ќе обезбеди информации во реално време
за состојбата на површинските води во целата земја - метеоролошките прогнози на
НИМХ, информации од системот за следење на водното ниво на хидрометриски станици
на реките и водното ниво на браните.
Централизирано собирање, обработка и анализа на информациите ќе овозможи
донесување на ефективни решенија за управување и правилно распределување на задачите
помеѓу сите вклучени во управувањето и работењето државни структури – МОСВ, ДС,
НИМХ, Претпријатие „Јазовири и каскади“, ЦДУ, „Напоителни системи“ ЕАД.
5.2.1. Мерка „Изградба на локации за метеоролошки и хидрометриски мониторинг
на територијата на двете општини”
Во моментов на територијата на Општина Бобов дол и Општина Ранковце нема
такви. Станиците како дел од мрежата за метеоролошки и хидрометриски мониторинг
претставуваат суштински елемент од современиот систем за управување со ризикот
од поплави. Уште повеќе што сегашниот систем на територијата на Р. Бугарија бара
осовременување и модернизирање, за да може да се обезбедат во реално време
информации за прогнозирање и предупредување за поплави, како и да се обезбедат
потребните податоци за планирање на потребните мерки за нивно ублажување .
Мерката предвидува обезбедување на повеќе и поверодостојни податоци за
водниот ресурс и неговата динамика во реално време. Оваа мерка е потребна за да се
предвидат поплавите во реално време.
Специфична стратешка цел 5.3. Зголемување на квалификациите на персоналот
кој е ангажиран со управувањето на ризикот од поплави
Институционален капацитет. Со оглед на климатските промени и големите штети кои ги
предизвикуваат поплавите, треба да постојат соодветни активности за подобрување на
институционалниот капацитет на надлежните институции, за техничко обезбедување и за
финансиско обезбедување на активностите - на прво место за превенција.
Постои потреба да се разработи институционален капацитет за идентификување
и спроведување на активности за намалување на ризикот од поплави во сите критични
сектори. Намалувањето на ризикот од поплави бара солидна институционална база, која
треба да биде засилена со изградба на капацитет, добро управување, охрабрување на
соодветни политики, олеснување на протокот на информации и прифаќање на ефикасни
механизми за координација.
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Докажано од практиката е дека најефективни се активностите на ниво речен слив
или подслив на национално и прекугранично ниво. Овој принцип треба да се однесува
на мониторингот на водата, градење на системи за рано предупредување, зајакнување
на надлежните администрации и така натаму. Неопходно е да се осознае важноста
и специфичноста на локалната самоуправа, децентрализацијата на надлежностите и
ресурсите за намалување на ризикот од поплави до надлежните органи на ниво на слив и
локално ниво.
Техничко обезбедување. Поради краткото време за реакција (особено при поројни
поплави), раното предупредување треба да се базира на информации во реално време од
мрежата на автоматски инструменти за мерење на дожд комбинирано со квантитативни
податоци за врнежи од радари. Системот за предупредување за поплави треба да е
децентрализиран и во можност да испраќа предупредувања на локално ниво кои би
задоцниле ако прво треба да бидат обработени на централно ниво.
Ширењето на информации е специфична активност која бара значително искуство
во локални услови. Информациите мора да се направат во согласност со изработени
национални пристапи, користејќи ефикасна информатичка технологија.
Научно - применети разработувања. Системите за предвидувања и рано
предупредување се предуслов за успешно намалување на штетите од поплавите. Нивната
ефективност зависи од нивото на подготовка и правилното читање на податоците.
Одговорните институции мора да обезбедат навремени и сигурни предупредувања и
предвидувања.
Посебни подготовки за итни мерки за спасување и безбедносни мерки мора да бидат
планирани и спроведени на сите нивоа, вклучително и јавноста, преку одржување на
проток на основни информации и редовни активности за учење и обука.
Традиционалните и иновативни технологии мора да постојат во хармонија на ефикасен
начин и да се користат за взаемна проверка и споредување на податоците.
5.3.1. Мерка „Градење на капацитети на надлежните органи“ (општини, ДС „ЗЕР“,
МЖСВ, институции на Поранешната Југословенска Република Македонија)
Од суштинско значење е да се обезбедат потребните човечки и други ресурси
за управување со ризикот од поплави. Ова често е еден од најтешките аспекти на
спроведувањето на мерките за управување со ризикот од поплави поради тешкотиите во
регрутирањето на кадри со соодветно знаење и искуство.
Мерката предвидува регрутирање на дополнителен персонал, аутсорсинг, обука и
преквалификација, дополнителни оптоварување на експерти на самото место.
Специфична стратешка цел 5.4. Минимизирање на ризикот од поплави по водниот
тек на соодветното водно тело
Искуството покажува дека мерките преземени против локалните поплави можат
да имаат негативен ефект на ниво возводно и низводно. Важно е да се земе предвид
влијанието врз целиот речен слив. Прекуграничните реки бараат меѓународна соработка.
Таквата соработка веќе постои за неколку речни сливови во Европа.
Разработување на програма за акција при поплави за целиот речен слив и слични
подсливови акциони планови треба да се базираат на интегриран пристап при што да
се имаат главно предвид барањата на Рамковната Директива за водите и 11-те поврзани
со неа Директиви, како и плановите за управување со речните сливови и програмите од
мерки кон нив, повторно во согласност со Рамковната директива за водите.
Транснационалните напори треба да се подобрат за да се обноват природно
заливаните зони при поплави во реките, за да го активира капацитетот на природните
мочуришта и заливаните рамници за да ја задржат водата, да ги ублажуваат последиците
од поплавите и ги ограничуваат негативните последици како загадување.
Водата не ги признава националните граници. Искуството покажува дека локалните
мерки за заштита од поплави можат да имаат негативни последици и низводно и директно
возводно. Затоа, овие ефекти треба да бидат евалуирани. Кога овие ефекти ги преминуваат
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националните граници, прекуграничното усогласување е задолжително. Затоа, важно е
да се земе предвид целата површина под влијанието.
Покрај акционата програма која опфаќа едно сливно подрачје, во конкретните
планови за акција при поплави за под-сливови и притоките и ќе биде потребно да се
одразат барањата за целиот слив. Програмата која го опфаќа целиот слив, како и плановите
за под -сливовите, мора да ги следат овие основни принципи и пристапи и тие да се
надополнуваат еден со друг.
Постои голема потреба за зајакнување на соработката, разбирањето и прифаќањето
на пристапите, споделувањето на искуства, размената на информации за кои треба да
бидеме подготвени за решавање на заедничките проблеми на различни нивоа во рамките
на националниот слив и во меѓународните речни сливови. Затоа, треба редовно да се
разменува акумулираното искуство на нивото на под - слив и притоки.
Потребно е да се охрабруваат мерките за заштита од поплави за целата сливна
површина на речниот слив, што оди подалеку од регионалните и националните граници.
Ова може да се постигне преку заеднички активности на надлежните институции за
регионално планирање, транспорт, развој на населените зони, контрола на реката,
хидрологија и метеорологија.
5.4.1. Мерка „Отстранување на дивоградби, објекти за задржување, огради,
складирани материјали и други што се лоцирани во границите на речните корита
или долови“
Мерката опфаќа отстранување на сите градилишта и објекти за задржување
лоцирани во речните корита и кои ја нарушуваат нивната спроводливост. Создавање на
средина на нетолеранција кон такви бесправно изградени објекти.
5.4.2. Мерка „Организирање и информирање на заинтересираните страни низводно.”
Мерката вклучува подобрена комуникација во рамките на целиот речен слив.
Неопходно е да се информираат сите заинтересирани страни низводно за можната
опасност од поплави.
5.4.3. Мерка „Активирање на напорите за постигнување на понатамошно (и
последователно целосно) усогласување со барањата на Рамковната Директива за
водите и Директивата за поплавите на ЕУ”
Мерката предвидува целосна усогласеност со европското законодавство во областа
на управувањето со ризикот од поплави.
Специфична стратешка цел 5.5. Обезбедување на соодветно реагирање на јавните
институции при поплави
Ова значи проактивна дејност на сите нивоа на управување и координација
меѓу одговорните институции. Акцентот е ставен врз важноста на координацијата
и интеракцијата на меѓународно ниво. Исто така се фокусира на подготовката на
специјалисти за активности при поплави. Кога ќе се појави поплава, потребна е брза и
соодветна реакција за справување со последиците. Врз основа на конкретни примери
на катастрофални ситуации активностите на различните државни институции треба да
се јасно поставени и да се почитуваат. Експлицитна е улогата на обуката за акција при
поплави.
Потребна е добра координација помеѓу сите структури вклучени во спасувањето
и надминување на последиците од поплавите. Сите инволвирани структури треба строго
да ги извршуваат наредбите на повисоките органи при дејствија во случај на кризи.
Спасувачките екипи треба да бидат добро опремени и обучени. Треба да се воспостави
унифициран систем за комуникација за УРН.
Потребно е да се подготват квалитетни национални и локални планови за итни
случаи за поплавите. Одговорните органи треба да имаат капацитет да реагираат на
катастрофите во согласност со овие планови за вонредни состојби.
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5.5.1. Мерка „Разработување и ажурирање на плановите за заштита од катастрофи
(дел поплави)“
Мерката предвидува учество на надлежните органи за управување со ризикот од
поплави уште од самиот почеток при разработување на планови за акција при природни
катастрофи, хаварии.
5.5.2. Мерка „Разработување и имплементација на регионални и општински
програми за намалување на ризикот од катастрофи, вклучително поплави“
Регионалните и општинските програми вклучуваат планирање на активности за заштита
на критични делови при опасност од прелевање на насипи и заштитни објекти или локална
заштита на објекти од особена важност при критична ситуација. Мерката предвидува
соодветно одразување на управувањето на ризикот од поплави во регионалните и
општинските програми за намалување на ризиците од катастрофи.
5.5.3. Мерка „Соработка со надлежните органи за управување со речните сливови и
управување со ризикот од поплави на други држави“
Важно е да има тесна соработка со општина Ранковце, Поранешна Југословенска
Република Македонија, за да се гарантира дека преземените од Општина Бобов дол мерки
нема да се одразат негативно врз поплавите во општина Ранковце. Или т.н. принцип на
солидарност. Овој принцип е од особена важност за мерките поставени во Заедничката
стратегија која се разработува на прекугранично ниво.
5.5.4. Мерка „Евакуација на луѓе и опрема кога поминуваат поголеми количини на
вода од димензионираните“
Мерката треба да се спроведе само при настанување на настанот.

3.3 Разработување на финансиска рамка за спроведување на мерки
за превенција и заштита од поплави, во зависност од територијата на
секоја од општините

Целта на финансиската рамка на Заедничката стратегија за периодот 2018-2022
година е да ги поврзе неопходните финансиски ресурси со можностите на изворите на
финансирање.
Анализата на можните извори за финансирање на мерките предвидени во
Заедничката стратегија покажува дека прогнозираните можни средства се 6,409
милиони лева вкупно за 6-годишен период или во просек 1.068 милиони лева годишно.
Проценетата распределба на средства во години е како што следува:
•
За 2017 г. – 0,340 милиони лева
•
За 2018 г. - 0,853 милиони лева
•
За 2019 г. - 1,144 милиони лева
•
За 2020 г. - 1,866 милиони лева
•
За 2021 г. - 1,664 милиони лева
•
За 2022 г. – 0,542 милиони лева
Распределбата на посочените средства по општини е како што следи (Прилог бр.
1 Програма од мерки):
За Општина Бобов дол:
3 995 198 милиони лева – за 6 годишен период
просечно годишно - 0,666 милиони лева
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За Општина Ранковце:
1 703 560 милиони лева – за 6 годишен период
просечно годишно - 0,284 милиони лева
Вкупните мерки за двете општини:
0,710 милиони лева – за 6 годишен период
просечно годишно - 0,118 милиони лева
Според предложените стратешки мерки за општина Бобов Дол, распределбата на
потребните средства по години е следнава:
Период/
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Вкупно
година
Висина на
трошоците 333 514 379 644 653 760 1 226 260 1 173 760 228 260 3 995 198
(лева)
Според предложените стратешки мерки за општината Ранковце, распределбата на
потребните средства по години е следнава:
Период/
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Вкупно
година
Висина на
трошоците
6 860
171 160 387760
537 760
387760
212 260 1703 560
(лева)
За општите мерки за двете општини, распределбата на потребните средства годишно е
како што следи:
Период/
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Вкупно
година
Висина на
трошоците
302 000 102 000 102 000 102 000 102 000 710 000
(лева)
Анализата на презентираните податоци покажува дека:
1. Има недостиг на средства, кој за територијата на Општина Бобов дол е 3 252 260 лева а
за територијата на Општина Ранковце е 1 614 560 лева или вкупно е 4 866 820 лева.
2. Треба да се има предвид дека Заедничката стратегија ги содржи и мерките за заштита
и спречување на поплави, кои мора да бидат исполнети, како и мерки од препорачан
карактер.
Доколку трошоците за спроведување на препорачаните мерки се одземаат
од вкупните трошоци за спроведување на Заедничката стратегија, бидејќи нивното
спроведување зависи од други околности и надлежности на други институции, тогаш:
•
за општина Бобов Дол ќе бидат потребни 1 963 698 лева (и во случај на поплави
ќе бидат потребни уште 110 000 лева)
•
за општина Ранковце ќе бидат потребни 1 098 060 лева (и во случај на поплава ќе
бидат потребни уште 110 000 лева)
•
за Заедничката стратегија ќе бидат потребни вкупно 3 061 758 лева (и во случај на
поплава уште 220 000 лева).
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3. Нормално, во првите години се направени големи кумулативни трошоци за спроведување
на соодветните мерки. Искуството покажува дека одделувањето на сериозни финансиски
ресурси за краток временски период им отежнува на централните и на локалните власти и е
потребно да се најде разумен пристап за споделување на товарот во текот на 6-годишниот
период. За да се изврши таквата задача, беа поставени приоритети на некои од мерките
што можат да се одложат за подоцна, како што следува:
•
Изградба на насипи надвор од населените места, наменети за заштита на
транспортната инфраструктура и други објекти од Приоритет 2: Поголема степен на
заштита на критичната инфраструктура и бизнисот и Приоритет 3: Зголемување на
заштитата на животната средина
•
Поправка на насипи надвор од населените места, наменети за заштита на
транспортната инфраструктура и други објекти од Приоритет 2: Поголема степен на
заштита на критичната инфраструктура и бизнисот и Приоритет 3: Зголемување на
заштитата на животната средина
Освен годишното оптоварување, финансирањето на мерките е разгледано и
во поглед на потребата од средства, во согласност со реалните можности за нивно
спроведување. За таа цел може да се разгледаат три сценарија, а имено:
•
Сценарио, каде во секоја од општините во 6 годишниот период ќе се исполнат
сите мерки со задолжителен карактер и нема да се исполнат мерките со препорачан
карактер - потребните средства се 2 080 538 лева, или тоа се потребни средства за
спроведување на мерките без трошоците за мерките кои се од препорачан карактер,
односно се исполнети само мерките со највисок приоритет. Проценетите средства за
финансирање на мерките се 992 419 лева. Во овој случај ќе бидат потребни дополнителни
средства во износ од 1 088 119 лева.
•
Сценарио, каде во секоја од општините во 6 годишниот период ќе се исполнат
сите мерки со највисок и висок приоритет и нема да се исполнат мерките со среден
приоритет, кои се со препорачан карактер -неопходните средства се 3 742 658 лева
или тоа се средствата вкупно за спроведување на мерките со највисок приоритет со
задолжителен карактер од 2 080 538 лева и трошоците за мерките со висок приорите
со препорачан карактер кои секоја општина ќе ги исполни во 6 годишниот период се
во износ од 1 662 120 лева. Прогнозираните можности за финансирање на Заедничката
стратегија повторно се 1 062 419 лева. Во овој случај ќе биде потребно да се обезбеди
дополнително финансирање во износ од 2 680 239 лева.
•
Сценарио, при кое во секоја од општините во 6 годишниот период ќе се
исполнат сите мерки со задолжителен карактер и сите мерки со препорачан карактерпотребни средства се 6 408 758 лева или тоа се средствата вкупно за спроведување на
мерките со највисок приоритет со задолжителен карактер од 2 080 538 лева трошоци
за мерките со висок приоритет со препорачан карактер кои секоја општина ќе исполни
во 6 годишниот период во износ од 1 662 120 лева како и трошоци за мерките со среден
приоритет, во 6 годишниот период во износ од 2 666 100 лева. Прогнозираните можни
средства за финансирање на мерките се 1 150 519 лева. Во овој случај ќе биде потребно
да се обезбеди дополнително финансирање во износ од 5 258 239 лева.

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

Заедничка стратегија
Стр. 83 of 90

3.4 Разработување на систем за мониторинг и контрола за борба со
поплавите

Ефективната реализација на Заедничката стратегија и методологија за заштита
на животната средина и спречувањето на поплави на општина Бобов дол и општина
Ранковце во 6-те години на нејзиното дејствување бара способност за адаптација на
променливите карактеристики на двете општини. Системот за мониторинг, контрола
и евалуација ги поврзува поединечните единици, функциите што ги извршуваат и
редоследот на операциите со текот на времето. Целите на системот се да се одреди
степенот на имплементација на планираните мерки, да се пронајде сообразноста на
Стратегијата со променливите услови и да се аргументира потребата од ажурирање на
планираното
Од исклучително значење за Заедничката стратегија како стратешки документ
во прекуграничниот регион е прво таа да биде реализирана во согласност со претходно
поставените цели, рокови и ресурси; второ, да биде одржлива со текот на времето и да ги
разработи мерките, активностите и ефектите што се утврдени во неа. За таа цел е потребно
да се врши надзор (мониторинг) и оценување на спроведувањето на одредените мерки во
документот, како и да се предвидат соодветни активности - за корекција и усовршување
во случај на потреба.
Мониторингот може да биде дефиниран како: (а) интегрален дел од тековното
управување со проект (за таков се прифаќа и реализирањето на Заедничката стратегија,
чија цел е постигнување на одредени цели); (б) инструмент кој ќе помогне во контролата
на управувањето и процесот на донесување одлуки; (в) опис на настаните и условите
во одреден временски период; (г) систематско собирање на веродостојни, навремени
и релевантни информации за напредокот, промените и последиците од преземените
стратешки активности. Овие основни карактеристики на мониторингот го дефинираат
како една од најважните компоненти за управувањето со оваа Стратегија.
Оценката од друга страна е систематски преглед на конкретните менаџерски
активности за обезбедување на информации за целиот спектар на краткорочни и
долгорочни влијанија врз потрошувачите. Оценката на Стратегијата може да вклучува
проценка на работното оптоварување, оперативните процедури, или персоналот, но
нејзина главна цел останува ефектот и влијанието врз реализацијата на стратешкиот
документ.
Во оваа смисла, целта на мониторингот е да се воспостави статусот и да се следи
напредокот во спроведувањето на предвидените активности и на Заедничката стратегија
како целина. Мониторингот исто така треба да ги идентификува новите проблеми,
факторите кои ги одредуваат и да предложат можни мерки и решенија за овие проблеми.
Добиените информации се очекува да им бидат навремено достапни на одговорните
органи. Целта е да им се овозможи на овие органи и на другите надлежни државни
институции, ако проценат - да преземат навремени „корективни акции“, кои би помогнале
за постигнување на поставените цели.
Мониторингот се фокусира на следење на:
• преземените активности и потрошени ресурси;
• постигнатите резултати;
• текот на процесот со текот на времето;
• постигнатите влијанија.
Оценката е насочена кон утврдување на степенот до кој се постигнати општите
и специфичните цели на Заедничката стратегија и вклучува систематски преглед на
конкретните менаџерски операции за обезбедување на информации за целиот спектар на
краткорочни и долгорочни влијанија.
Главните точки што треба да се почитуваат во врска со спроведувањето на оваа
Заедничка стратегија се:
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• почитување на предвидениот распоред за спроведување на мерките;
• обем, брзина и степен на трошење на ресурсите;
• постигнати резултати;
• постигнување на целите и влијанието на стратешкиот документ.
Кога да се спроведува мониторингот?
Целта на тековниот мониторинг е доволно рано да ги забележува ефектите
и отстапувањата од планираните мерки за да биде можно нивно коригирање пред
последиците од нив да станат толку сериозни што да не можат да бидат надминати. Она
што не смее да се заборави, е потребата мониторингот да биде спроведен доволно често
за да може да се коригираат отстапувањата од направениот план.
Врз основа на оваа методологија, мониторингот и оценката за исполнувањето на
оваа Заедничка стратегија го сугерираат следниот редослед од активности:
1. Избор на критериуми и индикатори за мониторинг и оценување;
2. Мониторинг на спроведувањето;
3. Споредба на постигнатото со целната состојба;
4. Понуда и преземање на корективни активности.
Согласно прифатените цели и мерки во Заедничка стратегија се нудат следниве
основни индикатори за мониторинг и проценка:
•
Завршени фази од спроведувањето на проект (за одржување, истражување,
изградба и др.) на мерки, кои вклучуваат заштитни објекти од мрежи, армиран бетон,
насипи од земја.
•
Број на разработени и исполнети регионални и општински програми за намалување
на ризикот од катастрофи, вклучително поплави
•
Број на иницијативи
•
Број на новововедени/ажурирани норми
•
Број на акти во кои се вклучени нови/ажурирани норми
•
Пошумени површини (декари)
•
Должина на исчистен дел на река/корито
•
Број на исчистена делница на река/корито
•
Број на публикации за прашањата на поплавите на интернет страниците на
општините
•
Број направени радио соопштувања за прашањата на поплавите
•
Број направени публикации во локалните медиуми
•
Број на дистрибуирани печатени информации/флаери
•
Број на одржани тркалезни маси за прашањата на поплавите
•
Број на одржани работилници за размена на знаења и искуства за прашањата на
поплавите
•
Број на учесници во настаните (тркалезни маси/работилници)
•
Број на одржани инструкции
•
Број на учесници во тренинзите
•
Број на учесници во инструкциите
•
Број на одржани седници на кризен штаб
•
Број на донесени одлуки на кризен штаб
•
Број наметнати забрани/ограничувања
•
Број направени проверки
•
Број направени инструкции
•
Број наметнати санкции
•
Број на новововедени/ажурирани норми
•
Број на акти во кои се вклучени нови/ажурирани норми
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Разработениот систем за следење, оценување и ажурирање на планот ги обврзува
функциите на инволвираните единици и временскиот распоред за акција. Одредени
се одговорностите и надлежностите на одделните единици, наведена е логичката и
временска поврзаност помеѓу одделните функции.
Годишно ќе се прави мониторинг и проценка на спроведувањето на Стратегијата и
постигнатите резултати за соодветната година. Ќе бидат составувани Годишни извештаи
за активностите. За потребите на нивното изготвување е потребно да се обезбедува тековна
информација која да помага да се земе предвид напредокот (успехот или неуспехот) на
стратешкиот документ. Важно е да се формира група од експерти кои ќе бидат одговорни
за следење и контрола на спроведувањето на активностите и да:
• Ги собираат периодично потребните информации;
• Изготвуваат годишни извештаи;
• Прегледуваат резултати од извештаите;
• Ги анализираат резултатите од спроведувањето на мерките и активностите;
• Разгледуваат предлози за промена на Стратегијата за управување во зависност од
потребата на општината;
• Носат одговорност за спроведување, остварување на мониторинг и оценување на
Стратегијата за управување со животната средина на двете општини.
На база на наодите и препораките од извештајот ќе се изработува план за
имплементација за следната година. Тој се презентира на седница на Општинскиот совет
од градоначалникот на секоја општина до крајот на првиот квартал на следната година
при донесување на буџетот за секоја наредна година.
Информации за напредокот за спроведување на мерките од Заедничката
стратегија ќе се собираат од соодветните институции и организации кои се наведени
како одговорни за извршување на соодветната мерка. За целта е потребно секоја од овие
институции да определи одговорна координативна единица од својата структура, која
да собира информации од останатите единици на оваа институција за напредокот на
спроведувањето на мерките од нивна надлежност, причините за неисполнување или за
заостанување во спроведувањето на мерките, вклучително поради партнерите, како и
предлози за корективни мерки доколку е потребно.
Координативната единица за внатрешни правила за засегнатата институција или
организација ќе ги собира и систематизира собраните информации од сите единици кои
имаат однос кон исполнувањето на конкретните стратешки мерки. Координативната
единица на водечката институција или организација ќе подготви извештај со соодветните
анализи и предлози за корективни активности.
Информациите поврзани со тековното следење на спроведувањето на сите мерки
од Стратегијата ќе се собираат и резимираат на годишна основа од Општина Бобов
дол. За целите на системот за известување и контрола на спроведувањето на мерките
од Стратегијата, Општина Бобов дол годишно ќе систематизира и резимира извештај
за напредокот за спроведување на мерките утврдени во Стратегијата до крајот на месец
февруари на годината, која ја следи годината од извештајот.
Годишните извештаи ќе служат како привремени евалуации за спроведувањето
на мерките утврдени во Стратегијата. Финалниот извештај ќе биде подготвен за целиот
период на Стратегијата на крајот од 2022 година.
Извештаите ќе бидат јавни и резултатите ќе бидат објавени за јавноста.

85

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

Заедничка стратегија
Стр. 86 of 90

IV. Системот за превенција, рано обелоденување и подготовка при
поплави - текстуална и графичка презентација
Текстуална и графичка презентација на Системот за превенција, рано
обелоденување и подготовка при поплави во општина Бобов дол и општина Ранковце е
презентирана во Прилог бр. 3.

V. Прилози
Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
Прилог бр. 2: Информации за минати поплави (до 2010 година) за општина Бобов дол.
Прилог бр. 3: Текстуална и графичка презентација на Системот за превенција, рано
обелоденување и подготовка при поплави во општина Бобов дол и општина Ранковце.
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).
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Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

Заедничка стратегија
Стр. 98 of 90

Заедничка стратегија
Стр. 99 of 90

Прилог бр. 1: Програма од мерки (ПоМ).

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

99

Договор за услуга бр.CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 година со тема: „Разработување на заедничка стратегија и методологија за заштита на животната средина и спречување на поплави во рамките на проект „Заеднички
акции за превенција на поплавите во прекуграничниот регион“

Заедничка стратегија
Стр. 100 of 90

Информациjа за минати поплави /до 2010 година/ за општината Бобов Дол

Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:

Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави

Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:

Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави

Река Бобовдолска – село Големо Село,
општина Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Поплавени се десетици дворови,
стопански обjекти и станбени згради.
Делумно е уништен водотекот и однесена
површината на улицата со о.д. 105-43-4950. Затнат водотекот на ул. со о.д. 81-82.
04.12.2010.

Река Бабинска – село Бабино, општина
Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Речното корито разнишано со поткопани
брегови, заполнето со талог. Ископана
е површината на улицата со о.д. 71-7576-79-81-59. Прекинат е регионалниот
водовод коj минувa низ коритото на
Бабинска река и уништен е водотекот.
04.12.2010.
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Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:
Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави
Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:
Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави
Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:

Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави
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река Голема Фуча – село Голема Фуча,
општина Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Реката го изменила текот кон темелите на
селскиот казан за варење на ракиjа .
04.12.2010.

Река Монастирска – село Мала Фуча,
општина Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Поткопани се темелите на мостот на
реката Монастирска.
04.12.2010.

река Бобовдолска – село Мало Село,
општина Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Нарушен е водотекот во населбата
„Манчова”, однесен е мостот над реката
Бобовдолска и прекинат пристапот на
моторни возила во истиот дел на селото.
04.12.2010.
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Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:

Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави

Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:

Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави

Заедничка стратегија
Стр. 102 of 90

река Долистовска – село Долистово,
општина Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Погодени се мостовите – на општинскиот
пат KNL-1016 во километар 0 + 596
и мостот со о.д. 72-73-82-83 за село
Долистово.
04.12.2010.

река Новоселска, притока на реката
Долистовска - село Долистово, општина
Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Надоjдената река е излезена од своето
корито и ги поплавила дворовите,
подрумите, приземjата и стопанските
обjекти. Подриени се темелите на мостот
од општинскиот пат со о.д. 72-73-82-83 и
на мостот од општинскиот пат KNL 1010
от патот II-62 (Дупница - Кюстендил)
правец ТЕЦ “Бобов Дол”.
04.12.2010.
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Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:

Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
поплави

Локација
Код на водена маса
Категорија
Видови на поплави
Зафатнина
Веројатност за случување на настанот
Вид и степен на негативните влијанија:
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река Лева - село Горна Козница, општина
Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Разурнат е дел од потпорен sид на реката
Лева до мостот на патот III - 602 с о.д.
40-27-24. Камената облога е долга 25.00
метри и висока 6.00 метри. При кршењето
на sидот е прекинат водоводот со вода
за пиење. Подкопани се темелите на
стопански објект - УЗС* - I-50, кв.13
04.12.2010.

река Бобовдолска - село Мламолово,
општина Бобов Дол
BG4ST600R039
Мината поплава
Поплава од река
Излевање од реката Струма
недефинирана
Урнати се два моста на долот
„Горештица”. Истиот е заполнет со
талози.

Три привремени моста се урнати от реката
Бобовдолска. Речното корито разнишано
со поткопани брегови, заполнето со талог.
Други важни информации:
Датум и времетраење на изминатите
04.12.2010.
поплави
* Уредено земјиште за сопственост
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Прилог бр. 3: Текстуална и графичка презентација на Системот за превенција, рано
обелоденување и подготовка при поплави во општина Бобов дол и општина Ранковце.
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