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Смолян, 19 декември 2019 г.

Основна информация

2

Проектът се финансира от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020 по Приоритетна ос 2:
„Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 5b: Насърчаване на
инвестициите за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за
управление на бедствия.

Общият бюджет за целия проект е 11.499.960,00 €
Бюджет за българските партньори: 4.200.000,00 €
Продължителност: 36 месеца 
Договорът за субсидия № B3.5b.01 е подписан на 11 септември 2017 г. 

ПАРТНЬОРИ – БЪЛГАРИЯ:
Областна администрация – Благоевград (ПБ 4) с бюджет 790.000,00 €
Областна администрация – Хасково (ПБ 5) с бюджет 1.030.000,00 €
Областна администрация – Кърджали (ПБ 6) с бюджет 1.090.000,00 €
Областна администрация – Смолян (ПБ 7) с бюджет 1.290.000,00 €

ПАРТНЬОРИ – ГЪРЦИЯ: 
Регион Централна Македония (Водещ бенефициент) с бюджет 3.944.330,00 €
Регион Източна Македония – Тракия (ПБ 2) с бюджет 3.274.330,00 €
Децентрализирана администрация на Македония – Тракия (ПБ 3) с бюджет 81.300,00 €
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Главна цел и подцели
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Повишаване нивото на защита срещу наводненията в трансграничната област на Гърция и България и
особено в райони с висока вероятност от наводнения в двата международни речни басейна на
Струма/Стримон и Еврос/Марица/Арда.

• Подобряване на съществуващата постоянна инфраструктура за защита от наводнения, с цел увеличаване на
способността й да ограничава наводняването или да се осигури по-добър воден поток и следователно да се намали риска
от наводнения;

• Доставка на необходимото оборудване, което ще даде възможност на Партньорите по проекта да реагират незабавно
срещу неизбежните наводнения и да се ограничи отрицателното въздействие на водата в зоните на наводнения;

• Да се засили сътрудничеството между компетентните органи от двете страни и техния капацитет по отношение на
последствията, причинени от изменението на климата, и по-специално ерозията на почвите;

• Да се даде възможност за възобновяване на икономическите дейности и селскостопанското производство в
определените приоритетни области;

• Гарантиране устойчивостта на предложените интервенции и сътрудничеството на Проектните партньори след
официалното приключване на проекта;

• Повишаване осведомеността сред населението в трансграничната зона по отношение на изменението на климата,
наводненията, тяхното потенциално въздействие и опасности;

• Повишаване на осведомеността на местните власти за конкретните социални последици от бедствията върху уязвимите
категории и засилване на капацитета за готовност и устойчивост на участие, които отговарят на очакванията на
общността.

Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения за 
Източнобеломорски район и обектите за област Смолян (     )  
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източник: БДИБР – Пловдив  
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Основни дейности на Областна администрация – община Смолян
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„Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния
бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“.

Процес по изграждане на подпорната стена на ул. „Петър Берон“ по десния бряг 
на р. Черна, гр. Смолян
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Изградена подпорна стена в гр. Смолян

Община Златоград
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„Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на река
Върбица в кв. „Изгрев” – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор” в гр. Златоград”.
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Процес по изграждане на защитната стоманобетонна стена по р. Върбица в гр. Златоград
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Изградена нова подпорна стена в гр. Златоград
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Община Златоград
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„Проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев” по левия
бряг на река Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес” в гр. Златоград“.

Процес по надграждане в 2 участъка на стоманобетонна 
защитна стена по р. Върбица в гр. Златоград 
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Завършено надграждане на 2 участъка 
по р. Върбица  в гр. Златоград
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Община Рудозем
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„Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр.
Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 33), община Рудозем, област Смолян“.
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Процес по изграждане на нова стоманобетонна стена 
по р. Чепинска в гр. Рудозем
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Изградена нова стоманобетонна стена в гр. Рудозем
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Напредък на дейностите
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От общо одобрения бюджет по проекта на PB7 (1 290 000 евро) до момента са изплатени 1 200 051,91 евро.
Както е видно от таблицата, изплатената сума представлява 93,03 % от одобрения бюджет.
Към момента Областна администрация Смолян има издадени 5 сертификата за верифицирани разходи на 
стойност 915 195,36 евро (76,26 % от платените разходи и 70,95 % от бюджета на проекта).

Очаквани резултати

18

◦ Подобрена защитна инфраструктура в езерото Керкини и по реките Струма/Стримон, Еврос/Марица/Арда в
районите със значителен риск от наводнение;

◦ Намаляване на препятствията в тесните участъци на речните басейни и подобряване на проводимостта;
◦ Подобрен воден поток в речните легла, което води до намаляване на риска от чести наводнения на близките

съоръжения, земя и имущество;
◦ Намалена земна площ, подложена на наводняване и повишена защита от наводнения за районите на

проекта;
◦ Намаляване на отрицателните икономически и социални последици, причинени от наводненията;
◦ Повишена осведоменост и готовност на населението в трансграничната зона за реагиране в случай на

наводнения;
◦ Подобрен капацитет на компетентните органи и местното население за по-добра подготвеност и реакция

при възникване на рискови ситуации;
◦ Подобрена способност на партньорите по проекта да реагират своевременно по време на неочаквани

наводнения в различни области с използването на специално оборудване (мобилни бариери срещу
наводнения);

◦ Създадено сътрудничество в областта на активното управление на водите за предотвратяване на риска от
наводнения и предотвратяване на природни и причинени от човека катастрофи;

◦ Увеличено чувството за безопасност за жителите от районите на речните басейни;
◦ Насърчено сътрудничеството между компетентните органи по планиране и управление на наводненията.
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