
 

 
                                                                 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА  

 
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0040-C01 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на 

деца с увреждания и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

ПОКАНА  

за участие в заключителна пресконференция   

по проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания 

и техните семейства“,  ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0040-C01, който се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 -2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

Уважаеми Колеги, 

Община Бяла Слатина организира заключителна пресконференция, провеждаща се в 

рамките на Проект № BG16RFOP001-5.001-0040-C01 „Изграждане на Дневен център за 

подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. 

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

05.04.2019 г. (петък)  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 изпълнените СМР дейности по 

обновяване на обекта на интервенция – Дневен център за подкрепа на деца с 

увреждания и техните семейства и постигнатите резултати по дейностите.   

Дневният ред ще включва: 

1. Регистрация на участниците; 

2. Откриване на пресконференцията и представяне на участниците; 

3. Представяне на постигнатите резултати по проекта; 

4. Кратка ретроспекция на изпълнените строителни дейности - „Преди и след“;  

5. Въпроси и отговори;  

6. Кетъринг за участниците в пресконференцията. 

 

За допълнителна информация:   

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

Христофор Кьосовски - Ръководител на проекта,  
тел.: 0899 165 539, e-mail: h.kyosovski@abv.bg 

mailto:h.kyosovski@abv.bg

