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ВТОРА МЕЖДИННА РАБОТНА СРЕЩА 

ПРОЕКТ "ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗОНИТЕ ОТ НАТУРА 2000 И ДРУГИ 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНА РАМКА ЗА 

ТРАНСГРАНИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА 

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА БАЗАТА НА ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ", С АКРОНИМ 

„eOUTLAND“, ДОГОВОР ЗА БФП № В2.6D.06/02.10.2017 

На 22 - 23.03.2019 г. в Златоград, България се проведе втората междинна работна среща по 

проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от 

природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и 

подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии “, с 

акроним „eOUTLAND “, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017. Домакин на срещата бе Община 

Златоград в качеството си Бенефициент 5 по проекта. На срещата присъстваха 10 участници – 

представители на петимата партньори от България и Гърция. 
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В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси: 

1. Работен пакет 1: Управление и координация: 

- Водещият бенефициент и Бенефициент по проекта 4 обсъдиха необходимостта от 

подаване на искане за изменение на Обосновката на бюджета (JoB) за определени 

разходи. Бенефициент 4 представи предложение за промени в Бюджетна линия 

Пътуване и настаняване, които да бъдат трансформирани в Бюджетна линия Външна 

експертиза и услуги, като увери, че предложените промени ще бъдат предоставени на 

Водещия бенефициент веднага след срещата на официалния имейл. Водещият 

бенефициент също ще подготви своите искания за промени. Бенефициенти 2, 3 и 5 

подкрепят искането за изменение. 

- Водещият бенефициент, Бенефициент 3 и Бенефициент 5 представиха напредъка в 

обявените тръжни процедури за оборудването. 

- Бенефициентите от България съобщиха, че цялата информация от извършените до 

момента ПНК е качена в MIS и подчертаха, че има липсващи данни от Контрольорите, 

поради което статусът на таблиците в „подаден“, за което са били информирани от 

Съвместния секретариат.     

2. Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация: 

- Дейност 2.4 – отчетен напредък от Бенефициенти 3, 4 и 5 по отношение на организацията 

на срещи за повишаване на информираността на външни целеви групи; дискутиране на 

инструментите, които да се използват от Водещия бенефициент и Бенефициенти 3, 4 и 5 по 

отношение на организиране на кампания за получаване на информация от обществеността.  

3. Работен пакет 3: Подобряване на образователната / обучителната компетентност на 

доброволците за гражданска защита в трансграничния регион: 

- Дейност 3.1: отчетен напредък по разработването на наръчниците от Водещия 

бенефициент и Бенефициенти 3 и 4; обсъждане на конкретни дати за планираните обучения в 

рамките на дейност 3.1. 

- Работен пакет 4: Укрепване на оперативния капацитет на трансграничния доброволен труд 

за гражданска защита: отчетен напредък  

- Работен пакет 5: Задаване на основата за бъдещи стъпки: отчетен напредък и дискутиране 

на необходимите отчетни документи.   


