АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

ПОКАНА – ОСВЕДОМИТЕЛНА КАМПАНИЯ
Уважаеми съграждани,
ученици и учители от средни училища от област Смолян,
КАНИМ ВИ НА ОСВЕДОМИТЕЛНА КАМПАНИЯ
по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна
финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А
Гърция – България 2014-202
Осведомителна кампания ще се проведе на 24.04.2019 г. от 13.00 часа в
ЗАЛА на СУ Христо Ботев, гр. Девин.
Проект Best Water Use с акроним BEST-U се изпълнява в партньорство с
Агенция за развитие на местните власти от източен Солун – Анатолики
С.А. (Гърция); Агенция за развитие на Серес – Анесер С.А. (Гърция),
Агенция за икономическо развитие Банско (България), Сдружение Еко
Неврокоп (България) и Агенция за икономическо развитие Високи западни
Родопи – Девин (България).
Проекта има за задача да насърчи иновационните технологии с цел
подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на
водните ресурси, както и опазването на почвите.
Проекта се стреми да подобри управлението на водите, като се
организират кампании за популяризиране на "зелено поведение" в
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следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности,
включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране
на цялостна образователна политика в местното самоуправление.
Конкретните цели на проекта са:

Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на
мениджмънта на водните ресурси;

Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на
водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда
действия;

Да разработи образователни процеси, които да насърчават
всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на
околната среда и оптимално управление на водите в частност;

Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по
отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.
Вашето участие като заинтересована страна е ключово и
разчитаме на Вас и Вашата активност!
Поради ограничения брой и капацитет на залата, Ви моля да се
свържете предварително с нас.
Ангел Ликов – Ръководител проект
Телефон – 0897 59 59 59
Email: aedrhodopes@gmail.com
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ОСВЕДОМИТЕЛНА КАМПАНИЯ
Дата на провеждане: 24 април 2019
Място: ЗАЛА на СУ Христо Ботев, гр. Девин

ПРОГРАМА
13.00 – 13.15 ч.

Регистрация на участниците

13.15 – 13.30 ч.

Oткриване на семинара
Ангел Ликов, АИР Високи Западни Родопи
Презентация „Представяне на проект BestU“
Георги Савев, АИР Високи Западни Родопи

13.30 – 14.30 ч.
14.30 – 15.00 ч.

Кафе пауза

15.00 – 16.00 ч.

Презентация на тема „Отношение към водните ресурси и
тяхното опазване и ефикасно използване и управление“представяне на резултатите от проведено проучване в
рамките на проект BestU
Георги Савев, АИР Високи Западни Родопи
Презентация „Проучване на добрите практики за използване
и управление на водните ресурси“ предоставено от партньора
ЕКО НЕВРОКОП
Владимир Делиев , експерт
Въпроси относно проекта, дискусия за опазването на
околната среда

16.00 – 16.30 ч.

16.30 – 17.00 ч.
17.00 ч.

Кетъринг и дискусия между участниците

Събитието се изпълнява по проект Best Water Use, финансиран по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в рамките на Програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
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