
 
 

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
Водеща организация -  СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ 

Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“ 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ  

В БЪЛГАРИЯ“, с партньор СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ”   

ви канят: 

 
 Каним Ви на ……… г., в гр. …………., където  ще се проведе двудневно 

специализирано  Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в 

сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация.". На участниците 

ще бъдат издадени сертификати, удостоверяващи преминатото обучение. 

 Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на 

правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността. Обученията 

ще се проведат в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна. 

Обучанието се извършва  в изпълнение на подписания договор за безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFOP001-3.003-0016  между Министерски съвет и АСЕКОБ с  

наименование „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен 

способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система“ по 

Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната 

система" по Оперативна програма „Добро управление“.  

 

Програмата на обучението е както следва: 

Първи ден (……. г.): 

1. Регистрация на участниците от 10.30 до 11.00 часа 

2. Кратко представяне на напредъка по проекта- данни за изпълнените дейности- от 

11.00 до 11.15 часа 

3. Въведение в медиацията- ролеви игри и симулации - от 11.15 до 12.30 часа 

4. Работен обяд- от 12.30 до 13:00 часа 

5. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на 

околната среда – 13.00 до 14.10  

4. Кафе пауза от 14.10 до 14.30 часа 

5. Обсъждания на поставени въпроси и предложения от участниците - от 14.30 до 

16.00 часа. 

Втори ден (….. г.): 

1. Въвеждаща ролева игра- от 9.30 до 9.45  

2. Представяне на положителни европейски и световни практики в областта на 

медиацията по екологични спорове от 9:45 до 11:00 часа; 

3. Кафе пауза- от 11:00 до 11:20 часа; 

4. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на 

околната среда – 11.20 до 13.00  

5. Работен обяд- от 12.30 до 13:00 часа 

6. Симулации/ ролеви игри и отговори на въпроси- от 13:00 до 14:00 часа 

7. Обобщение и заключителна част, попълване на анкетна карта- от 14:00 - 15:30 часа 

8. Получаване на удостоверения за участие в обучението от 15:30 часа 

 

Местата за участие са озраничени затова Ви молим да заявете участието си до 

………. г. на: e-mail: bamee@bamee.org 

mailto:bamee@bamee.org

