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ЛОГИСТИКА НА 1 ЕДНОДНЕВНО СЪБИТИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ И ИЗЛЪЧВАНО НА ЖИВО В ГЪРЦИЯ НА 27.11.2018 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  
 

Обучението, проведено в България и излъчвано на живо в Гърция във връзка с 

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“ се състоя на 27 ноември 2018 г. в гр. 

Свиленград, община Свиленград. В събитието взеха участие 37 участника - доброволци 

от общините Тополовград, Маджарово и Свиленград, партньори по проекта и 

представители на Водещия партньор по проекта. 
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В рамките на събитието бяха дискутирани следните теми:  

- Представяне на РСО „Марица“ (Бенефициент 3 по проекта).  

- Представяне на Община Златоград (Бенефициент 5 по проекта) 

- Представяне на продуктите по проект eOUTLAND от страна на Бенефициент 3 

и Бенефициент 5 от началото на проекта до ноември 2018 

- Представяне на Анализ на тема: горски пожари за "САКАР" (Натура 2000) и 

наводнения за "Дервентски възвишения 1" на територията на област Хасково, 

разработен по проект eOUTLAND от Бенефициент 3 

- Представяне на Оценка на риска от бедствия в Хасковска област с 

трансграничен ефект в Гърция, разработена по проект eOUTLAND от 

Бенефициент 3 

- Дискусия за предстоящото обучение в България: логистика, дневен ред, теми в:. 

Организационна, инцидентна и оперативна съвместимост и сътрудничество на 

доброволци в областта на гражданската защита на трансгранично равнище; 

Околната среда и нейната уязвимост в трансграничния регион; 

Пожароизвестяване; Управление на наводненията; Доброволци за гражданска 

защита и безопасност на хората; Доброволци за гражданска защита - 

оборудване и инструменти. 


