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Този документ е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на 
общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община 
Смолян и Община Баните", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.  

 

СЦЕНАРИЙ  
на 

ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект 
№ BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за 
разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на 

Община Смолян и Община Баните“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

Дата: 10.08.2022 г., 14.00 ч. 

Зала 247, Община Смолян 
 

  

14.00 – 14.10 Регистрация на участниците 

Кафе-пауза „Добре дошли“ 

14.10 Откриване на пресконференцията 

Водещият дава думата на г-н Николай Мелемов, кмет на 
Община Смолян 

14.20 - 14.30 Откриващи думи от г-н Николай Мелемов, кмет на 
Община Смолян 

Водещият дава думата на г-н Павлин Белчев, кмет на 
Община Баните 

14.30 – 14.40 Приветствие от г-н Павлин Белчев, кмет н а  Община  
Баните 

Водещият дава думата на инж.  Хамди Моллов, 
ръководител на проект „Въвеждане на общински схеми за 
разделно събиране и рециклиране на отпадъци на 
територията на Община Смолян и Община Баните“ 
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14.40 – 14.50 Приветствие от инж. Хамди Моллов, Ръководител на 
проекта 

Водещият представя презентация за проекта 

14.50 – 15.10 Презентация на проект „Въвеждане на общински 
схеми за разделно събиране и рециклиране на 
отпадъци на територията на Община Смолян и 
Община Баните“ 

Милена Драгова, Експерт и ръководител проект „Анализ и 
мерки за подобряване капацитета на структури в рамките 
на МОСВ за изпълнение на проекти по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.”, Оценител проекти към ФМ на 
ЕИП 

15.10 – 15.30 Дискусия и въпроси от гостите 

Водещият приканва гостите да задават въпроси и модерира 
дискусията 

15.30 - 15.40 Закриване на пресконференцията 

Водещият отправя пожелания за успешна работа, 
сътрудничество на екипа по проекта и всички партньори, 
както и за постигане на резултати в полза и услуга на 
местната общност 

15.40 - 16.00 Кафе-пауза 

 

 В залата ще бъдат спазвани необходимите епидемиологични мерки. 
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