
 

„Този документ е създаден в рамките на 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“ (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". 

СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА 

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

СВИЛЕНГРАД, 15.11.2018 Г. 
 

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 15 ноември 2018 г. в сградата на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград се 

проведе първата среща в училище от Област Хасково във връзка с „Повишаване на 

информираността за външни целеви групи (училища, местни власти и др.)“ 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“. В събитието взеха участие 30 участници – 

ученици от СУ „Д-р Петър Берон“, Свиленград, Община Свиленград, РСПБЗН-

Свиленград и местното доброволно формирование. 

 

 

 

В рамките на срещата бяха дискутирани следните теми:  



 

„Този документ е създаден в рамките на 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“ (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". 

- Представяне на проект с акроним „eOUTLAND“. Основни цели. Проектни 

партньори, предстоящи дейности, очаквани резултати и продукти от 

изпълнението на проекта.  

- Как да стана доброволец. Доброволни формирования в Област Хасково. 

Функции и задачи на доброволците при наводнения и обилни снеговалежи. 

Роля и значение на подготовката на ДФ 

- Дискусионен панел по теми, свързани с доброволчеството и доброволните 

формирования. 

 

 


