
 

Този документ е създаден в рамките на Проект М13-22-155/19.08.2014 г.”Подобряване на ефективността и компетентността на  

общинска администрация Трън, за по–качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

В изпълнение на дейности за информация и публичност, Община Трън Ви кани да 

вземете участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на 

ефективността и компетентността на  общинска администрация Трън, за по–качествено 

предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Договор за безвъзмездна финансова 

помощ  № М13 - 22 - 155 / 19.08.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на 

човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 

администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 

Пресконференцията има за цел да популяризира проектното предложение и да 

представи резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.  

Пресконференцията ще се проведе на 17.08.2015 г. /понеделник/ от 13.00 часа 

зала на Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895г.“, вход „Камерна зала“, втори 

етаж. 

 

ПРОГРАМА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА 

Час Тема Презентатор 

13:00 – 13:30 Регистрация на участниците    

13:30 – 13:45 Откриване на пресконференцията. 

Встъпителни думи.  

Станислава Алексиева – 

Кмет на Община Трън  

Екатерина Цветанова – 

Ръководител проект 

13:45 – 14:45 Представяне резултатите в изпълнение на 

дейностите по проект „Подобряване на 

ефективността и компетентността на  

общинска администрация Трън, за по–

качествено предоставяне на услуги на 

гражданите и бизнеса” 

Екатерина Цветанова –

Ръководител проект 

14:45 – 15:00 Кафе пауза  

15:00 – 15:30 Обобщение на представянето: въпроси и 

отговори (дискусия) 

 Екатерина Цветанова –

Ръководител проект 

Силвия Асенова –  

Координатор проект 

15:30 – 15:45 Закриване на пресконференцията. Подпълване 

на акнкетни карти 

  

 

За повече информация: Екатерина Цветанова – Ръководител проект, тел. 0886 199 180, 

e-mail: obshtina_tran@mail.com, web: www.tran.bg 

 

*Регистрацията на присъстващите ще се извърши на място, в деня на събитието.  

 

http://www.tran.bg/

