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5-ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ В КОМОТИНИ, ГЪРЦИЯ 

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 

В периода 16.02.2019 г. – 20.02.2019 г. в Общинската библиотека в Комотини, Гърция и в 

гората Нимфеа в град Комотини се проведе 5-дневно обучение 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 Мрежа за оперативна подкрепа и обучение на асоциациите на 

доброволци в областта на гражданската защита срещу природни бедствия (NSEA) в качеството си 

водещ Бенефициент по проекта. На обучението присъстваха 50 участници от България и Гърция. 

РСО „Марица“ осигури участието на 20 души от България в обучението. 

 

5-дневното обучение в Гърция за гръцки и български доброволци и представители на 

партньорите включваше следните теми:   
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- Организационни и оперативни възможности и сътрудничество на доброволци на 

гражданската защита на трансгранично ниво 

- Релеф, биоразнообразие и защитени зони: повишаване на осведомеността по 

трансграничния регион 

- Управление на пожари в диви земи 

- Управление на наводненията 

- Лична безопасност на доброволците от гражданската защита 

- Оборудване и инструменти за доброволци на гражданската защита 

- ИКТ инструменти за доброволци за гражданска защита по проект eOUTLAND от 

Бенефициент 2 по проекта - Център за изследвания и технологии Hellas / Институт за 

информационни технологии (CERTH - ITI) 

- Използване и ограничения в употребата на дроновете в гражданската защита от 

GEOSENSE, водеща компания в областта на безпилотни летателни апарати от Солун 

 

- Модел на организационна рамка на Мрежата на доброволците за гражданска защита от 

дивизията в Комотини на Гръцкия спасителен екип 
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- Съвместна рамка на доброволците на противопожарната служба и на гражданската защита 

от служителите на противопожарната служба. 

- Рамка за управление на доброволческите сили за гражданската защита от Община 

Комотини и представители на Регион Източна Македония и Тракия 

- Дискусионни сесии 

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

Обучението включваше дейности на открито и закрито, които се проведоха в община 

Комотини. Д-р Милтиадис Атанасиу бе  основният лектор на събитието. 

 

 


