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ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ-ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ: 
 
 СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТА ЗА 
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II КАКТО И 
ОТ ДВЕТЕ ПАРТНЬОРСКИ СТРАНИ БЪЛГАРИЯ 
И ТУРЦИЯ. 

 
 ИЗБИРАЕМ РАЙОН: В БЪЛГАРИЯ: ОБЛАСТИТЕ 

БУРГАС, ЯМБОЛ И ХАСКОВО; В ТУРЦИЯ: 
ПРОВИНЦИИТЕ ОДРИН И КЪРКЛАРЕЛИ 

 
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА: WWW.IPACBC-

BGTR.EU  
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ПАРТНЬОРИ: 

 

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР 

ОБЩИНА ЮСКЮП, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 

 

ПРОЕКТЕН ПАРТНЬОР 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА 

БОРБА С ПОЖАРИТЕ 
 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

ОБЩ БЮДЖЕТ: 468 915 € 

ЗА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ: 225 786.56 € 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 МЕСЕЦА 

НАЧАЛО: 21.03.2017 

КРАЙ: 20.03.2019 
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Проект №:  

CCI2014TC1615 CB005.1.11.162 
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 Проектът „Съвместни действия за борба с пожарите“ е 
инвестиционен проект, в рамките на специфичната цел на 
програмата: „Предотвратяване и смекчаване на последиците от 
природни и причинени от човека бедствия в трансграничния 
регион“ . 
  
 Област на интервенция: „Мерки за адаптиране към 
изменението на климата, предотвратяване и управление на 
свързаните с климата рискове, например ерозия, пожари, 
наводнения, бури и суши, включително повишаване на 
осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска 
защита и за управление на бедствия“. 
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ПРЕДПОСТАВКИ: 
 
 И двете общини-партньори са разположени в преобладаващо 

горски местности, което е предпоставка за увеличаване броя на 
пожарите на тяхна територия.  
 

 Над половината от територията на община Сунгурларе е гора (над 
393 000 дка от обща площ от 790 000 дка).  
 

 Община Юскюп, също е в горски район, но има и голяма 
промишлена зона, с повечето от заводите в областта. Те могат да 
бъдат сериозно засегнати от горски пожари или да бъдат причина 
за пожар, който може да се разпространи в горските зони на 
общината. 
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Основни цели на проекта:  

 да подобри противопожарните способности на двете 

общини;  

 да предотврати и смекчи последиците от пожарите, 

които могат да засегнат техните територии чрез 

снабдяване с ново оборудване (и за двете общини); 

 подобряване на уменията на персонала, отговорен за 

гасене на пожари. 



 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА: 
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 Разработен “Анализ на риска от пожари в общините Юскюп и 

Сунгурларе и ръководство за най-добри практики за гасене на 

пожари” - на български и турски език.  

 Включва мерки, които ще бъдат приложени в общинските 

стратегически и вътрешни документи 

 Публикуван на български език на интернет страницата на 

Община Сунгурларе: 

http://www.sungurlare.org/images/euprogs/Risk_analiz.pdf 

 Публикуван на турски език в интернет страницата на 

Община Юскюп: http://Üsküp.bel.tr/uploads/20181222_952_AB-

Projesi-Risk-Analizi-TR-BG.pdf   
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 Изработен  проект за пожарни кули в община Сунгурларе, който 

ще бъде използван при бъдещото им изграждане в общината.  

  

 Поради висок риск от горски пожари в общината, 

изграждането на такива кули е много важно за ефективното 

гасене на пожари и опазването на горите.   

  

 Община Сунгурларе планира необходимите мерки за 

получаване на подходящо финансиране за строеж на кулите.  
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 Доставено противопожарно оборудване за двете 

общини:  

  

 - За община Сунгурларе: 4 противопожарни 

автомобила, оборудвани с подвижни противопожарни 

платформи (4х4).  

 - За община Юскюп: 2 противопожарни автомобила 

с модулна система и двоен шкаф: един (4х4) и един (4x2), 

атакуващ, с воден капацитет 2 тона.  

Проектът е финансиран от Европейския съюз по програма Интеррег Трансгранично сътрудничество България – Турция  2014 – 2020 

CCI2014TC1615CB005 

 Project No: CCI2014TC1615 CB005.1.11.162 “Съвместни действия за борба с пожарите” 











 Подобрени способности на 26 турски и българските общински 
служители и заинтересовани страни в областта чрез две обучения: 

 
 - В Сунгурларе, на 25-26 октомври, 2018 - „Ефективни 
противопожарни техники и предотвратяване на пожари”  
 
 - В Юскюп, на 18-19 декември 2018 - обменна визита: „Най-
добри практики за ефективни противопожарни техники и 
предотвратяване на пожари“.  
 
 Партньорските общини ще включат в своите стратегии и 
планове за действие мерките, посочени по време на обучението и 
обменната визита  и ще се ангажират да ги следват и прилагат. 
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ОБЩИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

 

 Васил Панделиев - кмет Община 

Сунгурларе 

 Хатидже Георгиева – зам.кмет на 

Община Сунгурларе 

 Хюсеин Касап – кмет на Община Юскюп 

 Чийдем Бежи – Общински ръководил 

проекти в Община Юскюп 

 Четин Алънджа – Технически 

специалист, Община Юскюп  
 

ЕКИП НА ПРОЕКТА: 

 

 Ваня Няголова – Ръководител 

 Райна Душкова – Координатор 

 Петър Мушиев – Технически 

сътрудник 

 Мемдух Буюкбайрактар – 

Счетоводител 

 Ирина Ружева – Счетоводител 

 
 



          ЕКИП НА ПРОЕКТА 







          БЛАГОДАРЯ! 

TEŞEKKÜR EDERİM! 


