Заеднички мерки за спречување и
намалување на последиците од
катастрофи во општините
Сандански и Радовиш

Времетраеое: 24 месеци

Прпектпт е кп-финансиран пд
Еврппска Унија и Наципналните
Фпндпви на земјите учеснички

Серијауа десурукуивни прирпдни кауасурпфи вп 2017 гпдина дпведпа
дп серипзни чпвечки, екплпшки и екпнпмски загуби вп Еврппа.
Регипнпу е значиуелнп ранлив кпн климаускиуе прпмени и мнпгу слабп
ппдгпувен да пдгпвпри сппдвеунп на прирпдниуе неппгпди и
кауасурпфи.
Ппплавиуе имаау серипзнп влијание врз екпнпмскауа, спцијалнауа и
лпкалнауа сиууација вп регипнпу. Прекуграничнипу регипн ппдлежи на
ппрпјни дпждпви вп уекпу на леупуп сп згплемена фреквенција и
времеураеое. Какп резулуау на упа, речниуе кприуа на главниуе реки
вп некпи криуични пбласуи не се вп спсупјба да ги прифауау впдиуе пд
пвие врнежи. Ова дпведува дп ппплавуваое на уерениуе, а ппнауаму и
кпн ппплави сп исклучиуелнп неппвплни ппследици за пбласуиуе, какп
шуп се унишууваое на распплпжливауа инфрасурукуура - мпсупви,
пауишуа, дури и загуба на чпвечки живпуи, иун.

Какп резулуау на згплемениуе врнежи, ппшуина Сандански и ппшуина
Радпвиш сурадаа пд ппплави предизвикани пд рекиуе Санданска
Бисурица и рекауа Сушица и упкму ппради ваквиуе непoгпди, гплемп е
значеоеуп пд еден вакпв прпеку.

Впдечки Партнер: Опшуина Сандански,
Република Бугарија
Прпектен Партнер: Ценуар за развпј на
Југписупчнипу плански регипн

Вкупна вреднпст на прпектпт:
587.931,97 евра
Буџет на Центар за развпј на ЈИПР:
389.783,17 евра

Главна цел на прпектпт:
Спречуваое и ублажуваое на
ппследициуе пд прирпдни и
чпвечки предизвикани кауасурпфи
пд прекугранична димензија и
влијание.

Главни Активнпсти на Прпектпт:
1. Кампаоа за инфпрмираое и публицитет сп кпја ќе се пвпзмпжи прпмпција на акуивнпсуиуе,
насуаниуе и резулуауиуе пд прпекупу вп прекуграничнипу регипн;
2. Израбптка на Впдич „Збирка на дпбри практики за бпрба прптив ппследиците пд климатските
прпмени вп заедниците“, кпј ќе биде дисурибуиран вп Бугарија и С.Македпнија, а ќе има за цел да
ја згплеми свесуа на пние кпи дпнесуваау пдлуки вп прекуграничнипу регипн;
3. Организираое на птвпрени рабптилници за климатски прпмени и „зелени“ активнпсти вп
Бугарија и С.Македпнија сп цел да се згплеми свесуа кај младиуе за ппследициуе пд климаускиуе
прпмени и слични ризици какп шуп се ерпзија, ппплави, бури и суши иун.;
4. Организираое тркалезни маси сп цел ублажуваое на ппследициуе пд климауски прпмени вп
Бугарија и С.Македпнија за ппддршка и размена на дпбри пракуики, искусува и знаеоа за
различниуе мерки за ублажуваое на ппследициуе пд климаускиуе прпмени;
5. Инфраструктурни активнпсти вп ппштина Сандански - уредуваое на дел пд кприупуп на река
Санданска Бисурица, вклучувајќи изградба на некплку зашуиуни тидпви пд различни дплжини и
габипн сппред уехничкипу дизајн, чисуеое и уредуваое на кприупуп, зајакнуваое и креираое
насипи и реки, иун. Исуп уака предвиденп е садеое дрвја и ппшумуваое на речнипу слив, какп
мерка за намалуваое на ерпзијауа и на бучавауа спздадена пд речнипу уек;
6. Инфраструктурни активнпсти вп ппштина Радпвиш – уредуваое на дел пд кприупуп на река
Сушица сп дплжина пд 624м, сп чисуеое на кприупуп, ппсуавуваое на каскадни прагпви, кејски тид,
уредуваое на днпуп на кприупуп, градеое скали на кејскипу тид и рампи сп цел да се спздаде
присуап дп рекауа. Исуп уака и пвде е предвиденп садеое дрвја и ппшумуваое на речнипу слив.

Резултати пд Прпектпт:
- Спрпведени мерки за прилагпдуваое кпн климаускиуе
прпмени кпи се пднесуваау на значиуелнп намалуваое на
ризикпу пд ппплави вп ппшуиниуе Сандански (Бугарија) и
Радпвиш (С.Македпнија);
- Изградена зелена инфрасурукуура кпја ќе придпнесе за
намалуваое на негауивниуе ппследици пд ппплавиуе, шуп
исупвременп пбезбедува дппплниуелни бенефиции за
складираое на јаглерпд, намалуваое на бучавауа и
бипдиверзиуеу;

- Згплемена свесу и знаеое на младиуе за ппследициуе пд
климаускиуе прпмени и нивнпуп влијание врз
прекуграничнипу регипн, какп и за мпжниуе мерки за
решаваое на пвие прпблеми;
- Ппдпбрена кпмуникација и размена на најдпбри
пракуики, искусува и знаеоа за различниуе мерки за
ублажуваое на ппследициуе пд климаускиуе прпмени
меду различниуе чиниуели на заеднициуе вп заедничкипу
прекуграничнипу регипн;
- Ппдпбрен квалиуеу на живпу и згплемена безбеднпсу пд
прирпдни кауасурпфи вп прекуграничнипу перипд.

Кпнтакт:
Жулиеуа Ѓуркпва
ул. Бпрп Џпни, Бр.10
2400 Сурумица
уел. 034/340-139
e-mail: zulieta.gjurkova@rdc.mk

