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ПОКАНА 
за пресконференция 

 
 

Уважаеми дами и господа, 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на начална пресконференция по 

проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ № 

BGENVIRONMENT-4.003-0017, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

По време на събитието ще бъде представен проектът, заложените цели, 

планираните дейности и очакваните резултати от тяхното изпълнение. В 

пресконференцията ще вземат участие представители на партньорите по проекта - 

Общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево, България, и IDNA, 

Норвегия.  

Пресконференцията ще се проведе на 24.02.2022 г. от 11:00 часа в гр. 

Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, Зала № 5 в сградата на Община 

Благоевград съгласно приложената програма. 

 

Очакваме Ви!  
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ПРОГРАМА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ 

 

Дата:  24 февруари 2022 г. (четвъртък) 

Място: Зала № 5, находяща се в сградата на Община Благоевград, адрес: гр. 

Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1 

  Час Тема 

10:45 – 11:00 Регистрация 

11:00 – 11:30 Откриване на пресконференцията и представяне на 

партньорите по проекта: 

- Община Благоевград 

- Община Симитли 

- Община Кочериново 

- Община Бобошево 

- IDNA, Норвегия 

11:30 – 11:50 Представяне на проекта, целите, предстоящите дейности 

и очакваните резултати от изпълнението на проекта, 

финансиращата програма и екипа за управление на 

проекта 

11:50 – 12:00 Дискусия и закриване на пресконференцията 

12:00 – 12:30 Кетъринг 

Работен език: Български език, с осигурен превод на английски език. 

 
РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА ЕВРОПА 
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INVITATION 
for a Press Conference 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

 

We are pleased to invite you to an Opening press conference for the project 

“Implementation of measures for successful adaptation to climate change” № 

BGENVIRONMENT-4.003-0017, which is implemented with the financial support  of 

the Program “Environmental Protection and Climate Change” under the European 

Economic Area Financial Mechanism 2014-2021. 

During the event, the project, the defined objectives, the planned activities and 

the expected results of their implementation within the project will be presented. The 

press conference will be attended by representatives of the project partners – the 

Municipalities of Blagoevgrad, Simitli, Kocherinovo and Boboshevo, Bulgaria, and 

IDNA, Norway. 

According to the attached Agenda, the Press Conference will be held on 

February 24th, 2022 at 11:00 am, Hall № 5, located in the building of the Blagoevgrad 

Municipality, address: 2700 Blagoevgrad, 1 Georgi Izmirliev Square.  

 

We are expecting to see you! 

 

 



 

 
 

This document was created within the project „Implementation of measures for successful adaptation to climate change“, 

Grant Contract № BGENVIRONMENT-4.003-0017-С01, which is implemented with the financial support of the Programme 

„Environmnet Protection and Climate change“ of the EEA Financial Mechanism 2014-2021. Municipality of Blagoevgrad 

bears the entire responsibility for the content of the document and under no circumstances can this document be considered to 

reflect the official opinion of the Program Operator and/or the Office of the Financial Mechanism. 
 

 

 www.eeagrants.bg 
funds.bg 

AGENDA 

FOR HOLDING A PRESS CONFERENCE 

under the Project “Implementation of measures for successful adaptation to climate 

change” 

 

Date:  February 24th, 2022 (Thursday) 

Location: Hall № 5, located in the building of the Blagoevgrad Municipality 

  Time Topic 

10:45 – 11:00 Registration 

11:00 – 11:30 Opening of the press conference and introduction of the 

project partners: 

- Municipality of Blagoevgrad 

- Municipality of Simitli 

- Municipality of Kocherinovo 

- Municipality of Boboshevo 

- International Development Norway Association 

11:30 – 11:50 Presentation of the project, its objectives, upcoming 

activities and expected results from the project 

implementation, the funding program and the Management 

team 

11:50 – 12:00 Discussion and closing of the press conference 

12:00 – 12:30 Catering 

       

Working lanuage: Bulgarian, with English interpretation provided. 
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