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2-дневно пилотно обучение/симулация в Хасково, България 

06.06.2019 – 07.06.2019 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 

 

В периода 06.06.2019 – 07.06.2019 г. в Свиленград се проведе 2-дневно пилотно 

обучение/симулация в 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. 

 

В рамките на събитието бе включено: 

- Представяне на оборудването за ДФ от Община Златоград, Бенефициент 5 по проекта. 

Демонстрация на работа с оборудването - Практикум на открито.  

- Представяне на оборудването за ДФ от област Хасково от РСО „Марица“, Бенефициент 3 

по проекта. . Демонстрация на работа с оборудването - Практикум на открито. 

- Разработени инструменти по проект eOUTLAND от страна на Бенефициент 4 - Институт по 

информационни и комуникационни технологии – БАН. Демонстрация 

- Демонстриране възможностите на техниката и оборудването, предназначени за 

извършване на пожарогасене и аварийно – спасителна дейност. РСПБЗН – Свиленград 

- Демонстрация на младежки противопожарен отряд „Млад огнеборец” по 

пожароприложен спорт.   

- Дискусия: Как да се работи по-нататъшното популяризиране на работата на 

доброволците сред подрастващите. 
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