
	

Пресконференция 
по 

Проект BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна ефективност и 
прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“ 

10.07.2017 г. 
Конферентната зала, разположена в административната сграда на  

Община Перник, находяща се на адрес: 
гр. Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ №1	

Дневен ред 
✓ 09:50 ч. – 10:00 ч. 
Регистрация на участниците - попълване на присъствен списък, предоставяне на 
информационно - рекламни материали по проекта.  

✓ 10:00 ч. – 10:05 ч. 
Откриване на събитието  и приветствие към участниците.  
✓ 10:05 ч. – 10:15 ч. 
Представяне на екипа за управление, същността, целите, дейностите и очакваните резултати от 
проекта; източника на финансиране и приоритетите на финансовия механизъм и програмата. 
✓ 10:15 ч. – 10:25 ч. 
Възможност за задаване на въпроси и провеждане на дискусия. 

✓ 10:25 ч.  – 10:30 ч. 
Заключителна част и закриване на събитието. 
✓ 10:30 ч. – 10:45 ч. 
Всички гости на пресконференция могат да се възползват от предварително организирания 
разнообразен кетъринг. 

✓ 11:00 ч. – 11:20 ч.  
ЦДГ № 8 „Изворче“, гр. Перник, кв. „Твърди ливади” 6, подписване на Протокол за откриване 
на строителна площадка /Приложение 2/ 

✓ 11:30 ч. - 11:50 ч.  
ОДЗ № 1 „Миньорче“, гр. Перник, Бул.”Кракра" No 40, подписване на Протокол за откриване на 
строителна площадка /Приложение 2/ 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на 
енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) 
на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, 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 Перник 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.”

Община Перник


