ПРОГРАМА
за участие в Заключителна пресконференция по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на
текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за
повторна употреба текстил“, по процедура за подбор на проекти № BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Заключителната пресконференция ще се проведе на 16 март 2022 г. (сряда) от 10:00 часа в зала
«Нептун» на хотел АКВА, гр. Варна,ул. Девня 12А.

10:00 –
10:15 часа

Регистрация на участниците

10:15 –
11:00часа

Представяне на подробна информация за изпълнението на проекта и
постигнатите резултати, количествата събрани дрехи и текстил годни за
повторна употреба, възможността на системите за разделно събиране на
облекла и текстил да се самоиздържат.

11:00 –
11:30 часа

Кафе пауза

11:30 –
12:00 часа

Дискусия, въпроси и отговори.

Контакти: „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, тел. 0889 094 984, e-mail: office.ekologistica.eu@gmail.com,
лице за контакт – Боряна Шошева
„ЕВРОТЕКС“ ЕООД, тел. 0898 781 113, e-mail: desislava@eurotex.bg , лице за контакт – Десислава
Балчева

Провеждане при пълно спазване на противоепидемичните мерки и изисквания, въведени
със заповед № рд-01-973/ 26.11.2021 г., последно изменена и допълнена със Заповед № РД01-103/22.02.2022 г., на министъра на здравеопазването.
При промяна на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19 или промяна в начина
на провеждане на събитието, ще Ви информираме допълнително.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Административен договор № Д-34-138/08.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект
„Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за
повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, регистриран в ИСУН
2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018 по процедура за подбор на проекти № BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

