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Уважаеми дами и господа, 

Бихме искали да Ви поканим да вземете участие в дискусионна среща по проект на Доклад за 

междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски 

район за басейново управление, която ще се проведе в град Банско на 14 април 2022 г. 

Проектът на Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 

Западнобеломорски район за басейново управление е публикуван за обществени консултации 

на сайта на БДЗБР - https://wabd.bg/content/ на 15.10.2021 г. Междинният преглед на значимите 

проблеми при управлението на водите е етап от актуализацията на Плана за управление на 

речните басейни за Западнобеломорски район с период на действие 2022-2027 г. Документът и 

приложенията към него са на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, 

мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 18.04.2022 г. 

Дискусионната среща на 14 април 2022 г. ще се проведе едновременно онлайн и 

присъствено в Хотел „Св. Иван Рилски“, Зала „Пирин“, гр. Банско. Приложено Ви 

изпращаме Дневен ред на срещата.   

За тези от Вас, които биха желали да се включат в срещата онлайн, изпращаме линк за срещата: 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/95744515435?pwd=RmhrNlpTN1R4bWljeEtCNm9MMEYyZz09 

Meeting ID: 957 4451 5435 

Passcode: TXUe^G^41y 

 

Срещата ще бъде открита за регистрация/присъединяване от 10.30 до 11.00 ч. на 14 април 2022 

г. При присъединяването си към онлайн срещата моля, посочете своето име, фамилия и 

организация, която представлявате. За да осигурите успешното си участие моля, последвайте 

линка по-горе най-малко 5 минути преди края на времето за регистрация. За да осигурите 

ефективното си участие от самото начало на срещата, Ви насърчаваме да изтеглите 

предварително приложението ZOOM на устройството, чрез което ще участвате оттук 

https://zoom.us/support/download. 

 

За заявяване на участие в срещата на 14 април 2022 г., моля да попълните регистрационния 

формуляр, приложен към настоящото писмо. Формулярът следва да бъде изпратен на e-mail: 

didikaradjova@gmail.com до 08.04.2022 г.  

 

Приложение: 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/95744515435?pwd=RmhrNlpTN1R4bWljeEtCNm9MMEYyZz09
https://zoom.us/support/download
mailto:didikaradjova@gmail.com
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Дневен ред  
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