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ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0340 „На път към устойчива българска икономика„                        
 

П О К А Н А 
 
 

Относно:  Участие в пресконференция за отчет на изпълнението на Проект 
„На път към устойчива българска икономика”  Бенефициент – „Саксо БГ” ООД 

                    Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА, 

                 С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете 
участие в пресконференция за отчет на изпълнението на Проект „На път към устойчива 
българска икономика”  Бенефициент – „Саксо БГ” ООД  
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз. 
                 Пресконференцията ще се проведе на 29.05.2015 г. от 09.30 часа в конферентната 
зала на хотел-ресторант Царева ливада, общ. Дряново, с. Царева ливада, ул. “Първи май” №6. 
Участие в нея ще вземат представители на фирма „Гуд Уил Консултинг“ ЕООД и екипа по 
проекта. 

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката 
общественост с постигнатите резултати и степента, в която са изпълнени предварително 
поставените цели и задачи. Стойността на проекта е 30 398,45 лв., срок за изпълнение – 15 
месеца – до Май 2015 г. 

                 Проектът се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

“Този документ е създаден в рамките на проект „На път към устойчива българска икономика”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от фирма „Саксо БГ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 


