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Проект BG05M9OP001-2.002-0240-C001 „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”, 

финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

   
 

ПОКАНА  

за участие в заключителна пресконференция  

Проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”,  Договор за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0240-C001/ 18.12.2015 г.  

по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Община Бяла Слатина организира заключителна пресконференция, провеждаща се в рамките на 

Проект № BG05M9OP001-2.002-0240-C001/ 18.12.2015 г. „Център за независим живот в Община 

Бяла Слатина“. 

Заключителната пресконференция ще се проведе в гр. Бяла Слатина, на 28.12.2017 г. 

(четвъртък), от 11:00 ч., в заседателна зала на Общински съвет Бяла Слатина, гр. Бяла 

Слатина 3200, ул. „Климент Охридски“ № 68. 

По време на пресконференцията ще бъдат представени: 

 Срокове и финансови параметри. 

 Целевите групи на проекта. 

 Общата цел на проекта. 

 Специфични цели на проекта. 

 Основните дейности по проекта. 

 Постигнатите резултати. 

Дневният ред ще включва: 

1. Регистрация на участниците. 

2. Откриване на пресконференцията и представяне на участниците. 

3. Значението на проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина“ за община Бяла 

Слатина – инж. Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина. 

4. Представяне на целите, целевите групи, основните дейности и постигнатите резултати по 

проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина” – Боряна Петкова – Ръководител на 

проекта. 

5. Дискусия – въпроси и отговори. 

6. Кетъринг за участниците в пресконференцията. 

 

За допълнителна информация:  

Община Бяла Слатина  

гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68  

Боряна Петкова – Ръководител на проекта, e-mail: bpetkova_1963@abv.bg  
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