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ПОКАНА  

 
Уважаеми Дами и Господа, 
 
 С настоящото писмо бих желал да ви поканя  на организираната от Европейски 
Информационен център EUROPE DIRECT на Община Пловдив среща с представители на 
общинската администрация, местния бизнес, неправителствени организации, образователни 
институции, читалища и медии, на която поканен от нас лектор от Европейския колеж по 
икономика и управление ще изнесе лекция на тема „Напредъкът и перспективите на България в 
процеса на евроинтеграция”.  
 Целта на тази среща е  да създадем информирано обществено мнение и да привлечем 
гражданите към европейската кауза на България, като представим обективна картина на 
перспективите на страната ни като член на ЕС, отразяваща както положителните страни на 
членството, така и ангажиментите и ограниченията, които трябва да се спазват. Така ще се 
повиши  информираността и съпричастността на гражданите към актуалните и важни 
европейски процеси и политики  и  те ще бъдат по-мотивирани  да се възползват от 
възможностите за развитие,които им предоставят различните  финансиращи програми на ЕС. 
Искрено вярваме, че това, което ще чуете по време на лекцията ще ви бъде полезно в 
дейността, която развивате и ще насърчи много от вас да разработят свои проектни 
предложения, с които да какндидатстват и да спечелят финансиране по европейските 
програми. 
Друга цел е да получим обективна картина на вашето мнение за членството на страната ни до 
момента и какви са очакванията ви занапред.                                                          
  Срещата ще се проведе  на  21.11. 2008 г. (петък) от 11:00 до 13:00 часа в Европейски 
информационен център EUROPE DIRECT на Община Пловдив. 
  Лекцията ще протече в следния дневен ред: 
1.  11:00 - 11:20 ч.  -   Пресконференция на местните медии с лектора. 
2. 11:30 -12:30 ч. -  Лекция на тема „Напредъкът и перспективите на България в процеса на 
 евроинтеграция” – Лектор г-н Красимир Лойков.  
3. 12:30 -13:00 ч.      -    Дискусия на присъстващите с лектора и между самите присъстващи . 
 
Всички присъстващи ще получат и пакет информационни материали. 

 
Моля, потвърдете вашето участие или поискайте допълнителна информация  на                    
тел. 032/ 625955, тел./факс 032/ 625956, e-mail: ed@plovdiv.bg. 
 
С удоволствие очакваме вашия отговор. 
 
Надявам се, че тази среща би била една предпоставка за бъдещи успешни сътрудничества. 
 
 
 
С уважение: 
Даниел Даковски 
Ръководител проект  
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 Проект реализиран с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейската комисия, Главна 
дирекция “Комуникация” 
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