ПОКАНА
за официална церемония „Първа копка“
по Договор за субсидия съгласно инструментите за предприсъединителна помощ
(IPA II) № РД-02-29-212/17.10.2016 г. за одобрен проект № CB006.1.12.042 „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничният регион” , финансиран по
Interreg - IPA CBC България-Македония 2014-2020 г., с номер 2014TC16I5CB006

Община Бобов дол в качеството си на проектен партньор 2 по Договор за субсидия
съгласно инструментите за предприсъединителна помощ (IPA II) №РД-02-29212/17.10.2016 г., финансиран по Interreg - IPA CBC България-Македония 2014-2020 г. с
номер 2014TC16I5CB006, има удоволствието да Ви покани на официална церемония
„Първа копка“ на обект „Превенция риска от наводнения, укрепване на двата бряга на р.
Горещица при улица с о.т.33-30 и улица с о.т. 34-32-23 и почистване на коритото на реката
в участъка между о.т. 66 и о.т. 10 в границата на урбанизираната територия на с.
Мламолово, община Бобов дол” по одобрен проект № CB006.1.12.042 „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничният регион”.
Програма на официалната церемония „Първа копка“ :
Дата на провеждане: 11.05.2017 г.
Място на провеждане: село Мламолово, област Кюстендил, община Бобов дол;
Начален час: 11:00 часа;
10:45 – 11:00 часа

Посрещане на официалните гости и медии;

11:00 – 11:10 часа

Водещият приветства аудиторията, представя официалните гости и
обявява началото на церемонията;

11:10 – 11:30 часа

Приветствие от Кмета на община Бобов дол и официалните гости;
Поздравителни адреси;

11:30 – 11:45 часа

Тържествен водосвет

11:45 – 11:55 часа

Първа копка;

11:55 – 12:00

Закриване на официалната церемония

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“!

INVITATION
for an official ceremony "First sod"
under subsidy contract with number РД-02-29-212 / 17.10.2016 for approved project No
CB006.1.12.042 "Common actions for flood prevention in the cross-border region", financed
under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) Interreg - IPA CBC BulgariaMacedonia 2014-2020, with the number 2014TC16I5CB006

Municipality of Bobov dol, as project partner 2 under the IPA subsidy contract with number РД02-29-212 / 17.10.2016, financed by Interreg - IPA CBC Bulgaria-Macedonia 2014-2020
programme number 2014TC16I5CB006, has the pleasure to invite you to an official Ceremony
"First Sod" of the project "Prevention of the risk of floods, strengthening the two banks of the
Gorestitsa river at a street with p.p 33-30 and a street with p.p. 34-32-23 and cleaning the
river bed in the area between p.p. 66 and p.p. 10 at the border of the urbanized territory of the
village of Mamalovo, Bobov dol municipality " under approved project number CB006.1.12.042
"Common actions for flood prevention in the cross-border region"
Schedule of the official ceremony "First sod":
Date of implementation: 11.05.2017
Place: Mlamolovo village, Kyustendil district, Bobov dol municipality;
Start time: 11:00;
10:45 – 11:00

Meeting of official guests and media;

11:00 – 11:10

The Leader welcomes the audience, presents the official guests and
announces the beginning of the ceremony;

11:10 – 11:30

Welcome address of the Mayor of Bobov dol and the official guests;
Greeting addresses;

11:30 – 11:45

A solemn sanctuary ;

11:45 – 11:55

First sod;

11:55 – 12:00

Closing of the official ceremony
WELCOME TO THE OFFICIAL CEREMONY "FIRST SOD” !

