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Предистория

Проект „СТАРА ПЛАНИНА НОВА МРЕЖА“ (База знания за 
планиране, решаване на проблеми и развитие)”
Партньори:
 Факултет по мениджмънт гр. Зайчар Р. Сърбия; Bulgaria
 Областна администрация Видин, Р. България;
 Регионална агенция за развитие на източна Сърбия, 

гр. Зайчар, Р. Сърбия.  
Резултати:
 Създадена трансгранична уеб базирана ресурсна база 

„ База от знания”

 Създадена „Неформална мрежа за сътрудничество” 
в  4 ключови сектора: селско стопанство, околна среда, 
туризъм и инфраструктура.



ПРОЕКТ: ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ПОЧВИТЕ СЕГА! ИОПС

• Проектът е финансиран втората Покана за набиране на проектни 
предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия 2014-2020.

• Отговарят на приоритетна 

ос 3. Околна среда,

• Специфични цели 

3.2. Опазване на природата 

• Сфера на намеса: 

085 - Защита и подобряване на 

биоразнообразието, опазване на природата и зелената инфраструктура



Партньори Период на 
по проекта изпълнение

Регионална агенция 
за развитие на 
източна Сърбия,      
гр. Зайчар, Р. Сърбия;

и

Община Бойница,      
Р. България.

Продължителност: 

15 месеца

Начална дата: 

17 май 2019г.

Крайна дата:   

17 август 2020г.



Цели на проекта 

Обща цел: 

Да се запази и подобри качеството на почвите в 
граничните области Видин и Зайчар. 

Конкретна цел:

Подобряване на капацитета в областите Видин и 
Зайчар с цел съвместно справяне с опазването и 
подобряването на качеството на почвите, изложени 
на замърсяване, причинено от човешката дейност.



Целеви групи

Публични администрации и организации от 
областите Видин и Зайчар;

Структури на гражданското общество;

Икономически оператори, работещи в 
областта на околната среда и земеделието.



Дейности по проекта 

 Стартиращи конференции;

 Разработване на Ръководството за опазване на почвите;

 Организиране на двудневни обучения за опазване на почвата;

 Провеждане на Трансгранична Конференция за опазване на 
почвите;

 Разработване на трансграничен План за действие за опазване 
на почвите;

 Сформиране на Трансгранична Работна Група за опазване на 
почвите;

 Разработване на Уеб Базирани инструменти за опазване на 
почвата;

 Провеждане на заключителна конференция по проекта.



План за действие

Дейности 1 -во
тримесечие

2-ро
тримесечие

3 -то 
тримесечие

4 -то 
тримесечие

5 -то 
тримесечие

1. Стартиращи конференции
x

2. Разработване на Ръководството за 
опазване на почвите x x
3. Обучения за опазване на почвата

x x
4. Трансгранична Конференция за 
опазване на почвите x
5. Разработване на трансграничен 
План за действие за опазване на 
почвите x X
6. Трансгранична Работна Група за 
опазване на почвите x
7. Разработване на Уеб Базирани 
инструменти за опазване на почвата x x x
8. Провеждане на заключителна 
конференция по проекта x



Очаквани резултати

Основни резултати: Повишаване осведомеността за опазване на 
почвите, повишаване капацитета за устойчиво развитие и засилено 
трансгранично сътрудничество в областта на проекта.

Основни резултати от проекта: 

 Разработено Ръководство за опазване на почвата; 

 Проведени 4 обучения- 2 обучения в България за българските 
експерти и 2 обучения в Сърбия за експерти от Р. Сърбия (обучени 
общо 60 човека); 

 Разработен План за действие за опазване на почвите.

 Сформирана Трансгранична Работна Група за опазване на почвите 
– проведени 2 срещи

 Създадена Уеб Базирана Инструментариум за опазване на почвата 



ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ

Участници в 
обучения за 
опазване на почвите

Участници в 
трансгранична 
конференция за 
опазване на почвите

Участници в 
трансгранична 
работна група за 
опазване на почвите 



Програма за трансгранично сътрудничество
INTERREG -ИПП България Сърбия 

Проект: Инициатива за опазване на почвите сега! ИОПС

“Тази презентация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014ТC16I5СВ007. Съдържанието на презентацията е
отговорност единствено на Община Бойница и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на
становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.”

Благодаря за вниманието!

Република България

Общинска администрация
Бойница

3840 с. Бойница, 
Ул. Георги Димиторв № 1
Tel: +359 (0) 886 46 25 73, 
Факс:+359 (0) 9333 24 36, 
boinica@mail.orbitel.bg, 
http://obshtina-boinica.com

http://obshtina-boinica.com/

