Обобщение на изминалите и предстоящи събития в хода на изпълнение на проекта за
предотвратяване на наводненията на община Бобов дол съвместно с община Ранковце,
финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония

На 17.10.2017 г. изтича четвъртото тримесечие от изпълнението на проект СВ006.1.12.042 „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион”, съ-финансиран от Европейския
съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония 2014-2020
г., чрез Договор за субсидия № РД-02-29-212/17.10.2016 г. Срокът за изпълнение на проектните
дейности е 18 месеца.
Партньори по проекта са община Ранковце (Бивша Югославска Република Македония) – водещ
партньор и община Бобов дол (Република България) – проектен партньор 2.
През изминалият отчетен период продължава реализацията на предвидените инфраструктурни
дейности по проекта, свързани с превенция риска от наводнения, укрепване на двата бряга на река
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 село Мламолово, община Бобов дол и
река Голем дол, община Ранковце.
В изпълнение на Дейност № 6 „Съвместна стратегия и информационни материали за предотвратяване
на наводнения“, е изготвена е Съвместна стратегия и методология за опазване на околната среда и
предотвратяване на наводнения в рамките на проект "Съвместни действия за превенция на наводненията
в трансграничния регион".
В община Бобов дол е проведена втора работна среща на екипите за управление на проекта от страна на
двете партньорски общини, на която е обсъден постигнатия до момента напредък, както и са набелязани
приоритетите, свързани с успешното изпълнение на проектните дейности в рамките на постигнатите
договорености.
Проектът се изпълнява при спазване на графика и финансовата рамка, съгласно условията и
разпоредбите на договора за субсидия.
През петото тримесечие от изпълнението на проекта ще продължи изпълнението на предвидените
дейности при спазване на заложените времеви и финансови рамки, в т.ч.:
реализиране на строителните дейности в двете общини- партньори по проекта;
съгласуване и обсъждане на Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда
и предотвратяване на наводнения от компетентните органи и заинтересованите страни на двете
партньорски общини;
организиране и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на учениците в
училищата на територията на двете партньорски общини относно възможностите за превенция
на риска от наводнения.
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