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ДНЕВЕН РЕД 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И  

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА” 

 

по проект № BG16M1OP002-2.010-0047  „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в 

землището на с. Бараково, община Кочериново“, АДБФП с  регистрационен номер BG16M1OP002-2.010 -0047-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение 

на правото на ЕС по дело С-145/14“. 

Дата и час на провеждане на началната пресконференция  08.09.2022 г., 10:00 ч. 

Място провеждане на началната пресконференция зала на Общинска администрация – Кочериново, етаж 1, на 

адрес: пл. „Трети март” № 1, гр. Кочериново 

Посрещане и регистрация на участниците в 

пресконференцията 

09:45 - 10:00 

Водещият приветства аудиторията, представя официалните 

гости и обявява началото на събитието 

10:00- 10:05 

Приветствия                                      10:05 – 10:10 

Презентация на дейностите по проекта 10:10 – 10:30 

Кафе пауза 10:30 – 10:45 
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Закриване на пресконференцията от водещия 10:45 

Дата и час на провеждане на  официалната церемония „Първа 

копка” 

08.09.2022 г., 11:00 ч. 

Място на провеждане: Местността „Махалата“, землището на с. Бараково, община 

Кочериново 

Водещият приветства присъстващите и обявява началото на 

церемонията 

11:00 – 11:05 

Първа копка 11:05- 11:15 

Закриване на официалната церемония „Първа копка” 11:15 - 11:20 
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