






Дейности:

 1. Изготвяне на Пътна карта и Наръчник по еко медиация;
 2. Надграждане на съществуващ информационен портал за медиация 

www.ecomediacia.com с нови функционални възможности с насоченост
към онлайн дискусии и решаване на спорове по екологични проблеми;

 3. Провеждане на тематични семинари за популяризиране и насърчаване
на медиацията по екологични спорове;

 4. Изготвяне на Методология с типови споразумения по различни казуси в 
сферата на екологията и опазване на околната среда;

 5. Публичност и информираност



План за изпълнение на проекта:

 Продължителност на проекта - 12 месеца
 Начало: 18.02.2019 г.
 Край: 18.02.2020 г.



Бюджет на проекта:

 Обща стойност на проекта: 99 061.37 лв.
 Сума на безвъзмездната финансова помощ- 100%



Дейност Месеци
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2
1 Изготвяне на Пътна карта и 

Наръчник по еко медиация

2 Надграждане на съществуващ
информационен портал за 
медиация   
www.ecomediacia.com

3 Провеждане на тематични
семинари за популяризиране и 
насърчаване на 
медиацията по екологични
спорове

4 Изготвяне на Методология с 
типови споразумения

5 Публичност и информираност





Какво свършихме до момента (1/3)

Проведено проучване на:
- Подробен предварителен анализ на субектите на екологични
правоотношения- държавни органи, органи на местното самоуправление,
заинтересовани НПО, организации, стопански субекти и граждани-
адресати на подготвяните по проекта документи;
- Подготовка на максимално подробен списък с пощенски и уеб адреси

на административни органи, ангажирани в бъдещи екомедиации;
- Подготовка на детайлен списък на медиатори и медиаторски

организации;
- Подготовка на анкета с адресати БГ медиатори, за предоставяне на

информация за квалификация и готовност да провеждат медиации по
екологични спорове, която да бъде достъпна на www.ecomediacia.com



Какво свършихме до момента (2/3)

Изготвен проект на Пътна карта по екомедиация:
- Изготвен проект на синтезиран документ, съдържащ основни стъпки, които
страните- участници в екомедиация, следва да вземат предвид и да изпълнят за да
проведат законосъобразно процедурата по медиация и да постигнат
законосъобразно, изпълнимо споразумение;

Подготвя се и е на етап на финализиране проекта на Наръчник по Екомедиация:
- Адресати- администрация; граждани; инвеститори; НПО организации;

медиатори др.;
- Съдържа специфична, структурирана информация относно основните

специфики на екологичната медиация, съобразен с европейския опит в тази
сфера.



Какво свършихме до момента (3/3)

Подготовка на тематични семинари за популяризиране и насърчаване на
медиацията по екологични спорове:
- Осигурени специалисти, лектори за провеждане на тематичните

семинари;
- Изготвена програма на семинарите;
- Одобрен график на тематичните семинари:



ГРАД МЯСТО ДАТА

Пловдив
Камара на строителите в България

бул. "Марица" №154, секция А1, ет3
https://plovdiv.ksb.bg/bg/

24 – 25 юни 2019 г.

Варна
Хотел – ресторант „Бялата къща"

ул. „Рупи" № 108
http://www.white-house-varna.com

27 - 28 юни 2019 г.

София
Френски културен институт

Площад "Петко Р. Славейков", № 3
http://institutfrancais.bg/kontakti/

01 – 02 юли 2019 г.

Плевен
Хотел „Балкан"

Бул. „Русе" № 85
https://hotel-balkan.com

04 -05 юли 2019 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ 
СЕМИНАРИ



Какво предстои?

- Финализиране и популяризиране на Пътна карта и Наръчник по
екомедиация;

- Реализиране на 4 броя тематични семинари по одобрения график и
програма;

- Изготвяне на Методика с типови споразумения по различни специфични
казуси по екомедиация;

- Надграждане на съществуващия уеб сайт www.ecomediacia.com с нови
функционалности и възможности за онлайн решаване на екологични
спорове и с достъпна и важна информация за използване на медиацията

- Дейности по популяризиране на проекта.



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

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“

WWW.EUFUNDS.BG


