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на базата на иновации и нови технологии“ (eOUTLAND), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-

2020”, съгласно Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от 
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

3-ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

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 24.01.2019 г. – 26.01.2019 г. в Комплекс „Перпера“, община Стамболово, област Хасково 

се проведе 3-дневно обучение в България за български и гръцки доброволци и представители на 

проектните партньори 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 

обучението бе РСО „Марица“ в качеството си Бенефициент 3 по проекта. На обучението 

присъстваха 75 участници от България и Гърция. 

За ефективната организация на обучението РСО „Марица“ осигури: зала за 75 души, 

обезпечена с озвучаване, мултимедия; превод от и на български, гръцки и английски език; 

фасилитатори и лектори; материали; кетъринг. 
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3-дневното обучение за български и гръцки доброволци и представители на проектните 

партньори бе организирано в следните панели:   

- Личната безопасност и личните предпазни средства (ЛПС), вкл. изисквания по безопасност 

и здраве при работа на доброволци – членове на Доброволните формирования за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 

последиците от тях 

- Управление на наводнения в  България. Ролята на Доброволните формирования за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 

последиците от тях. Практически насоки и представяне на примери от регион Хасково 

- Оборудване и инструменти, използвани при действия по време на наводнения. 

Осъществяване на оперативна защита при наводнения. Включване на Доброволни формирования 

в България.  
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- Представяне на разработените инструменти и напредъка по тях по проект eOUTLAND от 

страна на Бенефициент 4 - Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН 

- Представяне на предвиденото оборудване за ДФ от Община Златоград, Бенефициент 5 по 

проекта 

- Представяне на предвиденото оборудване за ДФ от област Хасково от РСО „Марица“, 

Бенефициент 3 по проекта 

- Демонстрация на работа с оборудване и инструменти, използвани при действия по време 

на наводнения. Практикум на открито.  
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- Дискусионни панели 

- Обмяна на опит и представяне на добри практики от Гърция и България.  


