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Project code: CB006.2.12.120 

Project call: CB006.2 

Priority axis / Specific objective: 1.2 Prevention and mitigation of consequences of 

natural and man-caused disasters of cross-border 

dimension and impact 

Type of project: Investment 

Project duration in months: 24 

Project final contract amount: 399788.66 € 

Project EU co-financing rate: 85.00 % 

Project start date: 13.07.2019 

Project end date: 12.07.2021 

Project intervention field: 087 Adaptation to climate change measures and 

prevention and management of climate related 

risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and 

drought, including awareness raising, civil 

protection and disaster management systems and 

infrastructures 

Project summary: By implementing of the project proposal, the 

two partners will join forces to prevent natural 

and man-made disasters. The partners' strategy 

includes two elements - direct investment and 

trainings. The project partners will invest in 

improving the conductivity of the Tsaparevska 

and Bregalnitsa rivers through ecological coastal 

and bottom fortification activities, which is a 

prerequisite for preventing floods. The project 

partners will also invest in the training of the 
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local population as well as in the municipal 

administration training aimed at enhancing the 

capacity for environmental solutions and risk 

prevention. 

Partners 
Leading partner 

Municipality of Strumyani, Blagoevgrad 

Blagoevgrad 

PP2 

Municipality of Berovo, East Region 

East region 

 

 

Заштита на жителите од една планина долж 

две реки 

 
Код на проектот: CB006.2.12.120 

Покана: CB006.2 

Приоритет: 1.2. Спречување на ризикот и ублажување на 

последиците од природните и предизвиканите 

од човекот опасности и непогоди во 

географскиот регион на ПГС 

Вид на проектот: Investment 

Времетраење на проектот (во 

месеци): 
24 

Вредност на договорот: 399788.66 € 

Кофинансирање од ЕУ: 85.00 % 

Датум на започнување на 

проектот: 
13.07.2019 

Датум на завршување на 

проектот: 
12.07.2021 

Поле на интервенција: 087 Мерки за адаптација кон климатските 

промени и управување со ризици кои се 

поврзани со климата, на пример ерозија, 

пожари, поплави, бури и суши, вклучително 

зголемување на информираноста, граѓанска 



заштита и системи за управување на непогоди 

и инфраструктура. 

Резиме на проектот: Преку спроведување на проектот, партнерите 

ќе ги обединат своите напори за спречување на 

природни и катастрофи предизвикани од 

човекот на територијата на општините 

Струмјани и Берово. Во рамките на проектот 

се предвидува подобрување на проодноста на 

реките Цапаревска и Брегалница преку 

зајакнување на брегот и дното со цел да се 

спречат поплави. Ќе бидат спроведени обуки 

на локалното население и на општинската 

администрација цел да се зголеми капацитетот 

за изнаоѓање решенија за животната средина и 

спречување на ризикот. 

 

 


