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ПЪРВА 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 18 - 19.12.2017 г. в хотел Хистъри в Хасково се проведе първата 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 РСО 

„Марица“ в качеството си Бенефициент 3 по проекта. На срещата присъстваха 11 участници – 

представители на петимата партньори от България и Гърция, както следва: 

- Триантафилус Бучунас, представител на водещия бенефициент Мрежа за оперативна 

подкрепа и обучение на асоциациите на доброволци в областта на гражданската защита 

срещу природни бедствия (NSEA) 

- Стергиос Пралакидис, представител на Община Терми и на водещия бенефициент Мрежа 

за оперативна подкрепа и обучение на асоциациите на доброволци в областта на 

гражданската защита срещу природни бедствия (NSEA) 

- Никос Грамалидис, представител на бенефициент 2 Център за изследвания и технологии 

Hellas / Институт за информационни технологии (CERTH/ ITI) 

- Райна Йовчева, представител на бенефициент 3 Регионално сдружение на общините 

"Марица" (MARITZA) 

- Анна Ненова-Пеева, представител на бенефициент 3 Регионално сдружение на общините 

"Марица" (MARITZA) 

- Ивайло Добрев, представител на бенефициент 3 Регионално сдружение на общините 

"Марица" (MARITZA) 

- Нина Добринкова, представител на бенефициент 4 Институт по информационни и 

комуникационни технологии - Българска академия на науките (IICT/ BAS) 
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- Тодор Велев, представител на бенефициент 4 Институт по информационни и 

комуникационни технологии - Българска академия на науките (IICT/ BAS) 

- Красимира Бозова, представител на бенефициент 5 Община Златоград 

- Ирина Иванова, представител на бенефициент 5 Община Златоград 

- Идак Вунцов, представител на бенефициент 5 Община Златоград 

 

В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси: 

- Определяне на членовете на Съвместен екип за управление на проекта и на Работна 

Комисия; 

- Представяне и дискутиране на задачите на партньорите по проекта по работни пакети; 

- Дискутиране на технически параметри и спецификации в рамките на планираните 

резултати и продукти по проекта; 

- Дискутиране на предстоящите инициативи по проекта; 

- Преглед на графика на дейностите. 


