
  

 

„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". 

 

ЛОГИСТИКА НА 1 ЕДНОДНЕВНО СЪБИТИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ И ИЗЛЪЧВАНО НА ЖИВО В ГЪРЦИЯ НА 28.06.2019 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  
 

Второто обучение, 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 28 юни 2019 г. в Хасково. В 

събитието взеха участие 23 участника - доброволци от община Тополовград, партньори 

по проекта и представители на Водещия партньор по проекта. 

 

 

 

В рамките на събитието 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 в рамките на дейностите и 

заложените и постигнатите резултати от Партньор 3. 

- Представяне на проект с акроним eOUTLAND в рамките на дейностите и 

заложените и постигнатите резултати от Партньор 5. 

- Представяне на оборудването, предназначено за доброволните формирования 

на територията на област Хасково от РСО „Марица“, Партньор 3 по проекта.   

Демонстрация на работата на оборудването – практикум на открито. 

Представяне на техническите характеристики на оборудването, неговото 

предназначение и техники на безопасност при оперирането с оборудването. 

- Дискусия относно предстоящите дейности на Проектен партньор 3 и съвместни 

действия с гръцките доброволци и формирования; Дискусия за Организационна, 

инцидентна и оперативна съвместимост и сътрудничество на доброволци в 

областта на гражданската защита на трансгранично равнище. 


