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Община Борино е партнъор на гръцката община Пагайо по проект „Съвместни усилия
за управление на риска от наводнения”, приоритетна ос 1 „Качество на живот”, област
на интервенция „Защита, управление и подобряване на ресурсите на околната среда” по
програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 –
2013”. Грантовият договор № B1.11.08 за финансирането на проекта бе подписан на
14.03.2011г.
от
страна
на
гръцкото
Министерство
на
икономиката,
конкурентоспособността и корабоплаването в качеството му на Управляващ орган по
програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 20072013” и водещия партньор по проекта – община Пагайо. Проектът е на стойност 1 890
171 Евро. Бюджетът определен за дейностите, които ще извършва община Борино в
рамките на цитирания проект е 1 035 578.50 Евро. Дейностите предвидени от община
Борино са следните:
- изработване на работни проекти за „Възстановяване на подпорни стени и
водостоци по течението на река „Боринска” – с. Борино
- избор на екип по проекта
- провеждане на регулярни срещи между партньорите по проекта
- изработване на 8 междинни отчета за изпълнение напроекта към Управляващия
орган и водещия партньор
- подготовка и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители на
дейностите по проекта
- избор на самите изпълнители на дейностите в съответствие с Българското
законодателство в тази област
- осигиряване на изпънител за дейността „преводи” устни и писмени по време на
проекта
- сключване на договор с независим одитор по проекта
- провеждане на пресконференции – 2 бр.
- изработване на прес съобщения до медиите за дейностите по проекта
- изработване на 5бр. информационни материали/писма с информация за
дейностите по проекта и тяхното изпълнение
- разработване на интернет сайт на проекта
- изработване на мултимедиен диск с информация за дейностите по проекта и за
общината
- информационен тур за представители на общинската администрация за
дейностите по проекта, включително тези на водещия партньор по проекта –
община Пагайо
- информационен тур за представители на медиите
- 3 бр. публикации е българските медии за проекта
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Идентифициране на мерки за промотиране на общ мениджмънт на водните
ресурси в трансграничния регион – съвместна дейност с водещия парньор
Определяне на риска от наводнения и рисковите райони в трансграничния
регион Борино – Пагайо - съвместна дейност с водещия парньор
Използване на система за предупреждение за наводнения – начин да се повиши
възможността за реакция на местните власти при бедствия - съвместна дейност с
водещия парньор
Оценка социално – икономическа и от гледна точка на околната среда на
застражените от наводнения райони
Разпространение на информация за ранното предупреждение за опастност от
бедствия и реакциите при опасност от бедствия за населението от страна на
местните власти и от страна на самото население
Възстановяване и ремонт на подпорните стени и водостоци по течението на река
Боринска, с. Борино
Осигуряване на стротелен надзор по време на СРР
Осигуряване на разрешения за ползване на обекта на СРР
Изработване на актуална карта на застрашените от наводнения райони в региона
Борино – Пагайо - съвместна дейност с водещия парньор
Стратегия за обучение на населението за реакция при бедствия
Провеждане на тридневна конференция на тема „Системи за защита на
населението и мениджмънт на водите”
Провеждане на финална конференция на тема „Мениджмънт на водите и
устойчиво градско развитие”

За изпълнение на гореописаните дейности Община Борино предприема и извършва
следното:
1. На 17. 08. 2009 г. сключва договор с фирма „Инженерпроект Форес” ЕООД в
резултат на проведена тръжна прпоцедура съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП
за изработване на работни проекти за „Възстановяване на подпорни стени и
водостоци по течението на река „Боринска” – с. Борино, в рамките на
подготвителните дейности по проекта
2. На 27. 04. 2011 г. сключва договор с „Юнайт Консултинг” ЕООД за изпълнение
на дейността по координиране на дейностите по проекта от българска страна в
резултат на открита тръжна процедура за рамково споразумение обявена в
Европейски вестник и проведена през 2010 г. и на основание сключеното
рамково споразумение No 19/ 18. 02. 2011 г. в резулат на описаната процедура.
3. На 27. 04. 2011 г. сключва договор с „Юнайт Консултинг” ЕООД за изпълнение
на дейността по изработване на тръжните процедури по проекта от българска
страна в резултат на открита тръжна процедура за рамково споразумение
обявена в Европейски вестник и проведена през 2010 г. и на основание
сключеното рамково споразумение No 19/ 18. 02. 2011 г. в резулат на описаната
процедура.
“Този документ е създаден в рамките на проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”, който
се осъществява с
финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Борино и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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