ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект №СВ006.1.12.042 „Съвместни действия за
превенция на наводненията в трансграничния регион”,
съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма CCI No
2014TC16I5CB006 за трансгранично сътрудничество
Интеррег - ИПА България-Македония 2014-2020 г.

27 МАРТ 2018 г.

Проект №СВ006.1.12.042 „Съвместни действия за превенция на
наводненията в трансграничния регион”, е съ-финансиран от Европейския
съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА
България-Македония 2014-2020 г., чрез Договор за субсидия № РД-02-29212/17.10.2016 г.
Водещ Партньор: Община Ранковце

Проектен партньор 2: Община Бобов дол
Срок за изпълнение на проекта: 18 (осемнадесет) месеца – 18.10.2016 г. до
17.04.2018 г.

Обща одобрена сума за проекта: 390 745,79 Евро (триста и деветдесет
хиляди седемстотин четиридесет и пет евро и седемдесет и девет цента), от
които:
Национално обществено
финансиране - MK
Финансови средствава IPA

Национално обществено
финансиране - BG

332 133,91 Евро

30 456,68 Евро

28 155,20 Евро

Собствено доброволно
съучастие

Общо

0,00 Евро
390 745,79 Евро

Бюджет – изпълнение РР2

№

перо 1
перо 2

Перо на бюджета

Разходи за персонал
Офис и административни
разходи
перо 3 Пътни и квартирни
перо 4 Външни услуги и оценки
перо 5 СМР и оборудване
перо 6 Подготовка на проектното
предложение
общо Евро
% от общо допустимите разходи

РР2 – община Бобов дол
Реално
По Договор за
Фактическо
сключени
субсидия
изпълнение
договори
евро
евро
евро
14 346,19
14 245,67
14 177,15
286,92
1 024,80
23 677,20
154 625,39

284,91
1 024,80
23 092,50
153 953,52

283,54
908,40
23 092,50
153 213,52

9 084,00
203 044,50
100,00

9 084,00
201 685,40

9 084,00
200 759,12
99,54

Реализирането на Проекта допринася за постигането на:
 Общата цел на Програмата – засилване на трансграничното сътрудничество
между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите
предизвикателства и използване на неизползвания потенциал, чрез създаване
на основите за сътрудничество между администрациите и хората от двете
общини за справяне с общата нужда от прилагане на мерки за бъдеща
превенция на наводненията и установяване на по-безопасни условия на живот
за населението;
 «Тематичен приоритет» (б) от регламента за ИПП II: "Защита на околната
среда, насърчаване на адаптирането и смекчаването на изменението на
климата, предотвратяване и управление на риска".

 Приоритетна ос 1: «Околна среда», специфична цел 1.2 «Превенция и
смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия
с трансгранично измерение и въздействие» на Програмата;

Специфични цели по проекта:
 Предотвратяване на риска от наводнения в община Ранковце и община
Бобов дол.
 Последващо смекчаване на последиците от природни бедствия в
трансграничния регион.
 Увеличаване на сигурността при природни бедствия в трансграничния
регион.

Дейност 1: Управление на проекта – основни резултати

 Сформиран екип за управление на проекта (PMT), осъществяващ
административното, техническото и финансово изпълнение на проекта:
 Осигурени човешки ресурси от община Ранковце и община Бобов дол за
качественото и успешно изпълнение на дейностите по управление на проекта, в
съответствие с Договора за субсидия, указанията на Договарящия орган и
действащото законодателство - 6 (шест) броя;
 Изготвени и одобрени Доклади за напредъка – 5 (пет) броя;
 Изготвени и одобрени Искания за първо ниво на контрол – общо 6 (шест) броя, в
т.ч.: за община Ранковце 2 (два) броя; за община Бобов дол 4 (четири) броя;

 Изготвени и одобрени искания за плащане – общо 6 (шест) броя, в т.ч.: Искане за
авансово плащане – 2 (два) броя; Искане за междинно плащане -4 (четири) броя;
 Подготвено и одобрено Искане до Съвместния секретариат за одобряване на малка
промяна в дейностите по проекта (продължителност на дейността и план за
действие);

Дейност 1: Управление на проекта – основни резултати
 Осъществено наблюдение и контрол върху изпълнението на договорите с изпълнители
на дейностите по проекта;
 Организирани и проведени работни срещи на Екипа за управление на проекта – общо 6
(шест) броя, в т.ч.: 3 (три) броя в община Ранковце и 3 (три) броя в община Бобов дол;
 Оказано съдействие и осигурен достъп за извършване на проверка на място от страна
на представители на Управляващия орган, финансовия контрол по проекта и
Съвместния секретариат;
 Комуникация с Управляващия орган и съвместния секретариат на програмата –
проведени работни среща с представители на екипите за управление на проекта от
партньорските общини и служители от Съвместния секретариат - 2 (два) броя;

 Подписан и реализиран договор Договор №CB006.1.12.042-2-1/23.12.2016 г. с
предмет „Изготвяне на документации за обществени поръчки по ПРАГ за
двамата партньори по проект: „Съвместни действия за превенция на
наводненията в трансграничният регион”, в т.ч.:

Дейност 1: Управление на проекта – основни резултати
Изготвени документации за процедури за обществени поръчки съгласно Практическото
ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) за възлагане
изпълнението на дейности на двамата партньори по проекта:
 За община Ранковце:
 Документация за провеждане на тръжна процедура с предмет: "Изпълнение на мерки
за информация и публичност в община Ранковце, вкл. разработване и отпечатване на
кратки информационни брошури за опазване на околната среда и предотвратяване на
наводнения в рамките на проекта "Общи действия за предотвратяване на наводнения в
трансграничния регион;
 Документация за провеждане на тръжна процедура с предмет: "Строително-монтажни
работи в Община Ранковце в рамките на проект" Общи действия за предотвратяване на
наводнения в трансграничния регион";
 Документация за тръжна процедура с предмет: "Строителен надзор за строителни
работи в Община Ранковце в рамките на проект" Общи действия за предотвратяване на
наводнения в трансграничния регион "

Дейност 1: Управление на проекта – основни резултати
 За община Бобов дол:


Документация за провеждане на тръжна процедура с предмет: "Разработване на Съвместната
стратегия и методология за опазване на околната среда и предотвратяване на наводнения в рамките
на проект "Общи действия за предотвратяване на наводнения в трансграничния регион";



Документация за провеждане на тръжна процедура с предмет: "Изпълнение на мерки за
информация и публичност в община Бобов дол, вкл. дизайн и печат на къси информационни
брошури за опазване на околната среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект
"Общи действия за предотвратяване на наводнения в трансграничния регион";



Документация за провеждане на тръжна процедура с предмет: "Строително-монтажни работи в
община Бобов дол в рамките на проект "Общи действия за предотвратяване на наводнения в
трансграничния регион "



Документация за тръжна процедура с предмет: "Строителен надзор за строителни работи в община
Бобов дол в рамките на проекта" Общи действия за предотвратяване на наводнения в
трансграничния регион "



Договор с предмет: "Авторски надзор за строителни работи в община Бобов дол в рамките на
проекта" Общи действия за предотвратяване на наводнения в трансграничния регион "

Дейност 2: Предотвратяване на риска от наводнения в Ранковце – основни резултати

Водещият партньор община Ранковце отговаря за изпълнението и мониторинга на дейността, в
т.ч.:
 Проведена процедура по реда на PRAG с предмет "Строителни работи в община Ранковце в
рамките на проект „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничният
регион”;
 Изпълнение на Договор № 01-020 38/14.06.2017 г. с предмет "Строителни работи в община
Ранковце в рамките на проект „Съвместни действия за превенция на наводненията в
трансграничният регион”;
 Законосъобразно започване и приключване на строителството при спазване на действащото
македонско законодателство и постигнатите договорености;
 Изпълнени строителни работи по Голем Дол в община Ранковце - Фаза 1 от км 0 + 000.00 до
км 0 + 441.46
 Извършени мерки за предотвратяване на риска от наводнения и повишена сигурност от
наводнения в община Ранковце.

Дейност 2: Предотвратяване на риска от наводнения в Ранковце – снимки

Дейност 2: Предотвратяване на риска от наводнения в Ранковце – снимки

Дейност 3: Строителен надзор в Ранковце – основни резултати
Водещият партньор община Ранковце отговаря за изпълнението и мониторинга на дейността, в
т.ч.:
 Проведена процедура по реда на PRAG с предмет "Строителен надзор за строителни работи
в община Ранковце по проект „Съвместни действия за превенция на наводненията в
трансграничният регион”;
 Изпълнен Договор № 01-023/7 от 15.03.2017 г. с предмет "Строителен надзор за строителни
работи в община Ранковце по проект „Съвместни действия за превенция на наводненията в
трансграничният регион”;
 Осъществен строителен надзор върху изпълнението на строежа при спазване на
действащото национално законодателство;
 Законосъобразно започване и приемане на строителството;

Дейност 4: Предотвратяване на риска от наводнения в Бобов дол – основни резултати

 Проведена състезателна процедура (Competitive negotiation tender) по реда на ПРАГ с
предмет „Изпълнение на строителни работи в община Бобов дол в рамките на проект:
„Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничният регион”“;
 Подписан Договор № CB006.1.12.042-2-5/28.04.2017 г. с предмет „Изпълнение на
строителни работи в община Бобов дол в рамките на проект: „Съвместни действия за
превенция на наводненията в транс граничният регион””
 Организирана и проведена официална церемония „Първа копка“ на обект „Превенция риска
от наводнения, укрепване на двата бряга на р. Горещица при улица с о.т.33-30 и улица с о.т.
34-32-23 и почистване на коритото на реката в участъка между о.т. 66 и о.т. 10 в границата на
урбанизираната територия на с. Мламолово, община Бобов дол” по одобрения проект;

Дейност 4: Предотвратяване на риска от наводнения в Бобов дол – основни резултати

 Изпълнен Договор № CB006.1.12.042-2-5/28.04.2017 г. с предмет „Изпълнение на
строителни работи в община Бобов дол в рамките на проект: „Съвместни действия за
превенция на наводненията в транс граничният регион””, в т.ч.:
 Реализиран строеж в съответствие с: издадените строителни книжа; изискванията на чл.
169 от Закона за устройство на територията, както и с правилата за изпълнение на
строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на
хората на строителната площадка;
 Вложени материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените
изисквания към строежите и при спазване на технологичните изисквания за влагането
им;
 Своевременно представени протоколи по Наредба №3 за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството, доказващи изпълнението на строителномонтажните работи в съответствие с нормативните изисквания, удостоверено с
подписването им от участниците в строителния процес;

Дейност 4: Предотвратяване на риска от наводнения в Бобов дол – основни резултати

 Своевременно представени протоколи по Наредба №3 за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството, доказващи изпълнението на строителномонтажните работи в съответствие с нормативните изисквания, удостоверено с
подписването им от участниците в строителния процес;
 Предаване на строежа от строителя на възложителя (22.11.2017 г.) – на основание чл.
176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, е съставен и подписан Констативен
акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 от Наредба №
3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
 Извършени плащания (100%) по договора при спазване на постигнатите договорености;
 Приключена е процедурата по законосъобразно въвеждане на строежа в експлоатация в
съответствие със Закона за устройство на територията и поднормативната уредба към
него – Разрешение за ползване №СТ-05-212/15.02.2018 г.

Дейност 4: Предотвратяване на риска от наводнения в Бобов дол – снимки

Дейност 5: Строителен надзор в Бобов дол – основни резултати
Дейността включва осъществяване на авторски и строителен надзор върху строителните работи
в Община Бобов дол, които са задължителни съгласно Закона за устройство на територията
(ЗУТ).
 Проведена процедура Single tender по реда на ПРАГ с предмет „Упражняване на строителен
надзор при изпълнение на строителните работи в община Бобов дол в рамките на проект:
„Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничният регион”;
 Подписан Договор №CB006.1.12.042-2-4/14.03.2017 г. с предмет „Упражняване на
строителен надзор при изпълнение на строителните работи в община Бобов дол в рамките
на проект: „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничният регион”;
 Изпълнен Договор №CB006.1.12.042-2-4/14.03.2017 г. с предмет „Упражняване на
строителен надзор при изпълнение на строителните работи в община Бобов дол в рамките
на проект: „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничният регион”, в
т.ч.:

Дейност 5: Строителен надзор в Бобов дол – основни резултати
 Упражнен контрол върху изпълнението на строежа в съответствие с издадените
строителни книжа и с изискванията на чл. 169 от ЗУТ, както и с правилата за
изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и
здравето на хората на строителната площадка;
 Упражнен контрол върху изпълнението на строителните и монтажните работи с
материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към
строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;
 Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация,
включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните
строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за строителството;
 Упражнен контрол за недопускане на щети на трети лица и на имоти, дължащи се на
строителството;

Дейност 5: Строителен надзор в Бобов дол – основни резултати
 Изготвен Окончателен доклад на основание чл.168, ал.6 от Закона за устройство на
територията – 28.11.2017 г.;
 Изготвен Технически паспорт на строежа при спазване на чл.176а от Закона за
устройство на територията – рег. №6/29.11.2017 г.;
 В изпълнение на условията, заложени в издаденото Разрешително за ползване на
повърхностен воден обект №42170377/07.01.2016 г. от Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“ и във връзка със завършване на строителството, е изготвена
и изпратена Схема на подробните точки на „Екзекутивно заснемане на обект
„Превенция на риска от наводнения, укрепване на двата бряга на река „Горещица“ при
улици с о.т. 33-30, 34-32-23 и почистване на коритото на реката в участък между о.т. 6610 в границите на урбанизираната територия на село Мламолово, община Бобов дол““ –
писмо изх. №ЕП-08-03-53/05.12.2017 г. до Директора на
Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“;

Дейност 5: Строителен надзор в Бобов дол – основни резултати
 Издадено е Удостоверение №У-249/15.11.2017 г. за представяне на необходимата
документация за обекта на основание чл.54, ал.2 и &4, ал.1, т.4 от Закона за кадастъра и
имотния регистър във връзка с чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5 на Закона за устройство на
територията;
 Внесено Искане до Дирекция национален строителен контрол за назначаване на
Държавна приемателна комисия за издаване на Разрешение за ползване на строежа.
 Издаден Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение №
16) - съставен от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от
него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на
Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;

Дейност 5: Строителен надзор в Бобов дол – основни резултати
 Приключена е процедурата по законосъобразно въвеждане на строежа в експлоатация в
съответствие със Закона за устройство на територията и поднормативната уредба към
него – Разрешение за ползване №СТ-05-212/15.02.2018 г.;


Извършени плащания
договорености;

(100%)

по

договора

при

спазване

на

постигнатите

Дейност 5: Строителен надзор в Бобов дол – основни резултати
 Проведено директно възлагане по реда на ПРАГ с предмет „Упражняване на авторски надзор
надзор при изпълнение на строителните работи в община Бобов дол в рамките на проект:
„Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничният регион”;
 Подписан Договор №CB006.1.12.042-2-6/ 28.04.2017 г. с предмет Упражняване на авторски
надзор по време на изпълнение на строителни работи в община Бобов дол в рамките на
проект: „Съвместни действия за превенция на наводне-нията в транс граничният регион””;
 Изпълнен Договор №CB006.1.12.042-2-6/ 28.04.2017 г. с предмет Упражняване на авторски
надзор по време на изпълнение на строителни работи в община Бобов дол в рамките на
проект: „Съвместни действия за превенция на наводне-нията в транс граничният регион”, в
т.ч.:

Дейност 5: Строителен надзор в Бобов дол – основни резултати
 Упражнен контрол върху точното изпълнение на одобрения проект и съпътстващата го
техническа документация, одобрена от Възложителя;
 Авторски надзор върху изпълнението на строежа в съответствие с издадените
строителни книжа и с изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията;
 Авторски надзор върху изпълнението на строителните и монтажните работи с
материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към
строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;
 Упражнен контрол за недопускането на изменения и допълнени на проекта и спазване
на разпоредбите на приложимото законодателство, по време на строителството.

 Извършени плащания (100%) по договора при спазване на постигнатите договорености;

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на
наводненията – основни резултати

Това е съвместна дейност, която ще се реализира на територията на двете общини,
като и двамата партньори са отговорни за нейното изпълнение.
 Проведена е Процедура с една оферта (Single tender ) по реда на ПРАГ с предмет
„Изготвяне на съвместна стратегия и методология за опазване на околната среда и
превенция на наводненията в рамките на проект: „Съвместни действия за
превенция на наводненията в трансграничният регион”;
 Подписан е Договор №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет „Изготвяне на
съвместна стратегия и методология за опазване на околната среда и превенция на
наводненията в рамките на проект: „Съвместни действия за превенция на
наводненията в трансграничният регион”;
 Изпълнен Договор №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет „Изготвяне на
съвместна стратегия и методология за опазване на околната среда и превенция на
наводненията в рамките на проект: „Съвместни действия за превенция на
наводненията в трансграничният регион”, в т.ч.:

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на
наводненията – основни резултати

 Събраната актуална статистическа информация за състоянието на околната
среда на двете общини;
 Разработена Съвместна стратегия и методология за опазване на околната среда
и предотвратяване на наводненията;

 Приключени са административните процедури по съгласуване на Стратегията
с компетентните органи при спазване на действащото законодателство;
 Изготвени са 20 гланцирани копия (по 10 за всеки партньор) на три езика –
английски (10 броя), български (5 броя) и македонски (5 броя) на Съвместната
стратегия и методология за опазване на околната среда и предотвратяване на
наводненията;

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на
наводненията – основни резултати

 Подготвено и предоставено на всеки от трите езика (английски, български и
македонски) и в електронен вариант, Резюме на Съвместната стратегия и
методология за опазване на околната среда и предотвратяване на
наводненията, подходящо за ученици в рамките на 10 страници, необходимо за
изготвяне на брошури, предназначени за кампаниите за повишаване на
осведомеността в училищата в двете общини;
 Извършени плащания (100%) по договора при спазване на постигнатите договорености;

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на
наводненията – основни резултати

 Подготвено и предоставено на всеки от трите езика (английски, български и
македонски) и в електронен вариант, Резюме на Съвместната стратегия и
методология за опазване на околната среда и предотвратяване на
наводненията, подходящо за ученици в рамките на 10 страници, необходимо за
изготвяне на брошури, предназначени за кампаниите за повишаване на
осведомеността в училищата в двете общини;
 Извършени плащания (100%) по договора при спазване на постигнатите договорености;
 Организирани и проведени кампании за повишаване на осведомеността на учениците в
училищата на територията на община Ранковце и община Бобов дол относно възможностите
за превенция на риска от наводнения. На разяснителните кампании са раздадени
информационни материали, в т.ч кратки информационни брошури, базирани на резюмето на
разработената и одобрена Стратегия, раздаден е кетъринг;

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на
наводненията – снимки от разяснителната кампания в община Ранковце

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на наводненията –
снимки от разяснителната кампания в община Бобов дол – ОУ „Н. Й. Вапцаров“

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на наводненията –
снимки от разяснителната кампания в община Бобов дол – СУ „Хр. Ботев“

Дейност 6: Съвместна стратегия и информационни материали за превенция на наводненията –
снимки от разяснителната кампания в община Бобов дол – Професионална гимназия

Дейност 7: Мерки за информация и публичност – основни резултати

Това е съвместна дейност, която ще се реализира на територията на двете общини,
като и двамата партньори са отговорни за нейното изпълнение.
 Проведена е Процедура с една оферта (Single tender ) по реда на ПРАГ с предмет
„Изпълнение на мерки по информация и публичност в община Бобов дол, вкл.
дизайн и отпечатване на кратка информационна брошура за опазване на околната
среда и превенция от наводнения в рамките на проект: „Съвместни действия за
превенция на наводненията в трансграничният регион””;
 Проведена е Процедура с една оферта (Single tender ) по реда на ПРАГ с предмет
„Изпълнение на мерки по информация и публичност в община Ранковце, вкл.
дизайн и отпечатване на кратка информационна брошура за опазване на околната
среда и превенция от наводнения в рамките на проект: „Съвместни действия за
превенция на наводненията в трансграничният регион””;

Дейност 7: Мерки за информация и публичност – основни резултати

Това е съвместна дейност, която ще се реализира на територията на двете общини,
като и двамата партньори са отговорни за нейното изпълнение.
 Подписан е Договор №CB006.1.12.042-2-2/ 10.03.2017 г. с предмет „Изпълнение
на мерки по информация и публичност в община Бобов дол, вкл. дизайн и
отпечатване на кратка информационна брошура за опазване на околната среда и
превенция от наводнения в рамките на проект: „Съвместни действия за превенция
на наводненията в трансграничният регион””;
 Подписан е Договор №01-022/7 от 15.03.2017 г. с предмет „Изпълнение на мерки
по информация и публичност в община Ранковце, вкл. дизайн и отпечатване на
кратка информационна брошура за опазване на околната среда и превенция от
наводнения в рамките на проект: „Съвместни действия за превенция на
наводненията в трансграничният регион””;

Дейност 7: Мерки за информация и публичност – основни резултати

 Изпълнен Договор №CB006.1.12.042-2-2/ 10.03.2017 г. с предмет „Изпълнение на
мерки по информация и публичност в община Бобов дол, вкл. дизайн и
отпечатване на кратка информационна брошура за опазване на околната среда и
превенция от наводнения в рамките на проект: „Съвместни действия за превенция
на наводненията в трансграничният регион””;
 Изпълнен Договор №01-022/7 от 15.03.2017 г. с предмет „Изпълнение на мерки по
информация и публичност в община Ранковце, вкл. дизайн и отпечатване на
кратка информационна брошура за опазване на околната среда и превенция от
наводнения в рамките на проект: „Съвместни действия за превенция на
наводненията в трансграничният регион””;

Дейност 7: Мерки за информация и публичност – основни резултати

 Проектирани, разработени и разпространени рекламни материали общо за
двамата партньори:
 брошури за проекта – 600 броя;
 информационни табла – 2 броя;
 банера – 2 броя;
 Тефтери – 300 броя;
 Химикалки – 300 броя;

Дейност 7: Мерки за информация и публичност – основни резултати

 Пресконференции по проекта – 2 броя, в т.ч.:
 встъпителна пресконференция в община Ранковце, проведена на 26.04.2017 г. ;
 финална пресконференция по проекта в община Бобов дол, проведена на
27.03.2018 г.;
 Съобщения за пресата – 6 броя;
 Извършени плащания (100%) по договорите при спазване на постигнатите
договорености;

Дейност 7: Мерки за информация и публичност – снимки от встъпителна
пресконференция

Описание на целевите групи

 Целеви групи по проекта: Население на община Бобов дол – 8 280; Население на
община Ранковце – 4 414; Децата в училищата от двете общини, които ще
участват в кампании за повишаване на осведомеността – 600.
 Преки бенефициенти: Членове на екипа на проекта – 6 броя; Външни
изпълнители – 10 броя; Участниците в пресконференциите – 60 броя; Участници в
кампании за повишаване на осведомеността – 600;
 Крайни бенефициенти: Гости и в двете общини – 1 000; Население на община
Бобов дол – 8 280; Население на община Ранковце – 4 414;

Индикатори за изпълнение

 Поддържани инвестиции за подобряване на управлението на бедствия и
предотвратяване на риска – 2 броя, включващи поддържани инвестиции в
Ранковце и Бобов дол за предотвратяване на риска от наводнения чрез коригиране
на речните корита (дейности 2 и 4);
 Население, ползващо се от мерки за защита от наводнения – 12 424 души, в т.ч.
население на двете общини, които ще се възползват от мерките за защита от
наводнения по речните корита в двете територии (дейности 2 и 4);

Устойчивост
 Резултатите от изпълнението на настоящия проект е наложително да бъдат
поддържани от двамата партньори пет години след края на проекта.

 Отговорността на общинските администрации (община Ранковце и община Бобов
дол) е да осигурят финансови ресурси за бъдещо поддържане на доброто и чисто
състояние на водните обекти на тяхната територия, поради което устойчивостта на
инвестиционните мерки в рамките на настоящия проект е естествена последица от
това законово уреждане.

Хоризонтални политики
 Устойчиво развитие – проектът е ориентиран към опазване на околната среда
чрез почистване на речните корита в района на трансграничния регион и
предотвратяване на риска от наводнения чрез прилагане на екологосъобразни
строителни мерки;
 Равни възможности и недискриминация – при изпълнение на проектните
дейности не е възпрепятствано участието на хора въз основа на техния пол, расов
или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация или на друг подобен критерий.
 Равенство между мъжете и жените – членовете на екипа за управление на
проекта, изпълнителите по договори, участниците в пресконференции, кампании
за повишаване на осведомеността и т.н. са избрани въз основа на техния
капацитет, знания и значение за проекта, а не въз основа на пола.

Проект СВ006.1.12.042 „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния
регион” допринася за изпълнението на Приоритетна ос 1: "Околна среда", специфична цел 1.2
"Превенция и смекчаване на последиците от природни и предизвикани от човека бедствия с
трансгранично измерение и въздействие" на Програмата, чрез:
 подпомагане на малки интервенции за предотвратяване на риска от наводнения в община
Ранковце и община Бобов дол.
 последващо смекчаване на последствията от природни бедствия в трансграничния регион.
 увеличаване на сигурността при природни бедствия в трансграничния регион;
 изготвена триезична съвместна стратегия и методология за опазване на околната среда и
предотвратяване на наводнения (на английски, македонски и български език);
 проведени кампании за повишаване на осведомеността сред децата в училищата в Ранковце
и Бобов дол.

Екип за управление на проекта
 За Община Ранковце – LP1:

 Митко Каранфиловски – ръководител на проекта;
 Йорданчо Миневски – координатор LP1;
 Соня Пешевска – счетоводител LP1;

За Община Бобов дол – РР2:
 инж. Добринка Василева – координатор РР2;
 инж. Валерий Георгиев – експерт Публичност;
 Лилия Стоименова – счетоводител РР2;

Водещ Партньор: Община Ранковце
•
•
•

Ранковце, п.к. 1316, Република Македония
Телефон: +389 70 381 611; факс: +389 31
380 444;
Имейл адрес: rancovce@rancovce.gov.mk;

Проектен партньор 2: Община Бобов дол
•
•
•

гр. Бобов долх2670, ул. „27-ми октомври” №2
Телефон: +359 70 262 6323 факс: +359 70 262
355;
Имейл адрес: eu_bdol@abv.bg;

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Тази презентация е съставена със съдействието на Европейския съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България Бивша Югославска Република Македония, CCI № 2014TC16I5CB006. Съдържанието на тази презентация е
отговорност единствено на Община Бобов дол и община Ранковце и по никакъв начин не може да бъде отразено в
мнението на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата

