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Цели на проекта 

Обща цел на проекта: 

• Да се запази и подобри качеството на почвите в граничните 

области Видин и Зайчар 

Конкретна цел: 

• Подобряване на капацитета на областите Видин и Зайчар с 

цел съвместно справяне с опазването и подобряването на 

качеството на почвите, изложени на замърсяване, причинено 

от човешката дейност. 
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Задачи на проекта 

• Да се разработи съвместно Ръководство за опазване на почвите 

(изпълнено); 

• Да се проведат две обучения за опазване на почвите (проведено едно); 

• Да се проведе трансгранична конференция за опазване на почвите (това 

събитие); 

• Да се разработи Трансграничен план за действие за опазване на почвите 

(предстои, беше дадена информация в предходната презентация); 

• Да се сформира Трансгранична работна група за опазване на 

почвите; 

• Да се разработят уеб базирани инструменти за опазване на почвата 

(предстои); 

• Да се популяризират дейностите и резултатите от проекта (текущо); 

4



Функции на Трансграничната работна група за 

опазване на почвите

• Предоставяне на консултативна помощ и експертна подкрепа за 

подпомагане процеса на разработване на проекта на 

Трансграничния план за действие за опазване на почвите; 

• Приемане на Трансграничния план за действие за опазване на 

почвите; 

• Съдействие за укрепването на диалога, доверието и 

взаимопомощта между заинтересованите страни в процеса на 

планиране на опазването на почвите; 

• Насърчаване на гражданското участие в процесите на вземане на 

решения; 

• Осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта, в частност 

Трансграничния план за действие за опазване на почвите. 
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Основни принципи на дейността 

• Защита на интересите на всички заинтересовани 

страни;

• Прозрачност и публичност на процеса на вземане на 

решения;

• Равноправие между всички членове на 

Трансграничната работна група.

• Взаимно зачитане на самостоятелността на всички 

членове.
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Състав на

Трансграничната работна група 

за опазване на почвите 
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Задачи на Трансграничната работна група за опазване 

на почвите

Провеждане на първа среща (през следващите два 

месеца, два дни, финансирана от бюджета на проекта, 

в Зайчар): 

• Обсъждане на проекта за Трансграничен план за 

действие за опазване на почвите; 

• Обсъждане на възможност за членство в 

Европейския алианс за земите и почвите; 

• Обсъждане на идеи за бъдещо сътрудничество. 
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Задачи на Трансграничната работна група за опазване 

на почвите

Провеждане на втора среща (през следващите два 

месеца, два дни, финансирана от бюджета на проекта, 

в обл. Видин): 

• Приемане на Трансграничния план за действие за опазване 

на почвите; 

• Приемане на Манифеста на Европейския алианс за земите 

и почвите; 

• Съгласуване на бъдещите дейности на Работната група за 

опазване на почвите в трансграничния регион. 
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Избор на членове за 

Трансграничната работна група за опазване на почвите: 
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Членове от България Членове от Сърбия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Резервни членове от България Резервни членове от Сърбия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Благодаря за вниманието!
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Тази презентация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия
2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикация 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.


