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Проект за популяризиране на Европредседателството ни реализира
Община Вълчи дол
Общинска администрация – гр. Вълчи дол, с подкрепата на Областен
информационен център - Варна проведе информационни срещи във връзка с
реализирането на проект „Председателството на България в Съвета на
Европейския съюз – Община Вълчи дол”,
одобрен след проведен конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на
инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018” на Националното сдружение на общините в
Република България.
Основна цел на проекта е повишаване на информираността на населението
на територията на община Вълчи дол за приоритетите и ползите на
Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018г.
Популяризирането на ротационното председателство има за цел да изгради
позитивен образ на Република България за постигнатите резултати в рамките на
евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на
Европейския съюз, както и за предстоящите възможности, в частност за Община
Вълчи дол.
Целевата група по проекта са:
- граждани;
- представители на бизнеса;
- ученици;
- структури на гражданското общество.
Първата информационна среща се състоя в СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи
дол. Участници във втората информационна среща бяха жителите на с. Стефан
Караджа и учениците от Професионална гимназия по земеделие и горско
стопанство в с. Стефан Караджа, на която се проведе викторина с въпроси
относно същността и дейността на Председателството. Отговорилите правилно
на въпросите ученици получиха стимулиращи награди.
Третата информационна среща се проведе в гр. Вълчи дол на 09.05.2018г. – Деня
на Европа. Обхванати бяха граждани, представители на бизнеса и различни
структури на гражданското общество.
На всички участници в информационните кампании бяха раздадени
рекламни материали – листовки, химикали, магнити, шапки и знамена.
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