
 

 

 

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА 

25 – 26 МАРТ 2021 г. 

Уважаеми партньори, 

Каним Ви на първата работна среща по проект “Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и 

адаптация към изменението на климата в общините в Република България“. 

Целта на срещата е постигането на общо разбиране за начина на изпълнение на проекта – график 

на дейностите, начин на отчитане, начин на общуване в екипа  и всички останали подробности, 

които е важно да уточним заедно в началото на така очаквана и интересна за всички ни инициатива. 

Участници в срещата са целите екипи на всички десет партньори по проекта, както и представители 

на Министерството на околната среда и водите, Програмния оператор Дирекция КВЕСМС и 

Дирекция „Политики по изменение на климата“ и представители на Националното сдружение на 

общините в Република България. 

Дневен ред 

25 март 2021 
 

https://us02web.zoom.us/j/83015714075?pwd=WlJ2c2E0OU5RNHd3QWpXeUI4WmNLQT09 
Meeting ID: 830 1571 4075 
Passcode: 224681 

 
10.00 – 10.45 Откриване.  

Приветствия, представяне на партньорите по проекта и всички участници в срещата. 
Първи очаквания.  
Водещ: Ирена Пенчева, ръководител на проекта 
 

10.45 – 11.05 Въведение в проекта. Философията на проекта и обща рамка на управление.  
Представяне: Камелия Георгиева и Ирена Пенчева 
 

11.05 – 11.15 Дневен ред и начин на работа в срещата 
 

11.15 – 11.30 Почивка 
11.30 – 12.00 Очакванията на норвежките партньори – Сдружението на общините и Северозападния 

изследователски институт 
 

12.00 – 13.00 План и график за изпълнение на дейностите на проекта. Комуникационен план.  
План за действие за 2021. Интерактивна сесия с участието на всички.  
Водещи Ирена Пенчева и Камелия Георгиева 
 

13.00 – 14.00 Обедна почивка 
14.00 – 15.00 Начин на комуникация и координация в рамките на проекта  

Водещи: Ирена Пенчева и  Борислав Мирков 
 

15.00 – 15.30 Закриване на деня и план за следващия ден 

https://us02web.zoom.us/j/83015714075?pwd=WlJ2c2E0OU5RNHd3QWpXeUI4WmNLQT09


 

 

 
 

 

  

26 март 2021  
 

https://us02web.zoom.us/j/84972336658?pwd=eUllUWpPbVNLNWZwenlkWXl5REk1QT09 
Meeting ID: 849 7233 6658 
Passcode: 413463 
 

 9.30 – 9.40 Откриване. План за деня. 
 

9.40 – 10.10 Обсъждане на първите предстоящи дейности в общините. Работа в екипите по общини. 
 

10.10 – 11.30 Запознаване с работата в общата група. 
 

11.30 – 11.45 Почивка 

11.45 – 12.30 Отчитане на изпълнението на проектните дейности и докладване на показателите за 
изпълнение и резултатите по отделните дейности – индикатори за изпълнение на 
проекта и форми за отчитане. 
Водещи Ирена Пенчева и Камелия Георгиева 
 

12.30 – 13.00 Обобщение, оценка на срещата. Закриване на общата среща. Разпространение на 
Съобщение за пресата за всички партньори. 
 

13.00 – 15.00 Обедна почивка 
 

15.00 – 16.00 Първо заседание на координационния комитет  
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84972336658?pwd=eUllUWpPbVNLNWZwenlkWXl5REk1QT09

