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Финален форум в област Хасково, България 
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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 04.06.2019 – 05.06.2019 г. в Свиленград се проведе Финален форум в област Хасково, 

България във връзка с изпълнението 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“. В събитието участваха доброволци от общините 

Свиленград, Тополовград, Златоград, представители на ОбА Свиленград, представители на 

проектните партньори и представители на местни общности. 
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В рамките на събитието бяха дискутирани следните теми: 

- Представяне на Проект eOUTLAND – Мрежа за оперативна подкрепа и обучение на 

асоциациите на доброволци в областта на гражданската защита срещу природни 

бедствия, Солун – Водещ партньор по проекта; 

- Постигнати резултати и възможности за надграждане на проект eOUTLAND; 

- Ролята на доброволните формирования в България за защита на биологичното 

разнообразие в обектите по НАТУРА 2000 и други защитени територии от природни 

рискове; 

- Доброволните формирования в България и тяхното участие в Проект eOUTLAND, който се 

стреми да създаде сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и 

подкрепа на доброволци в областта на гражданската защита на базата на иновации и 

нови технологии; 

- Ролята на Доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

Практически насоки и обсъждане на възможности за продължаване на Проект 

eOUTLAND; 

- Необходимост от оперативна подкрепа и обучение на доброволци и население в 

областта на гражданската защита срещу природни бедствия и др. 

 
 


