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Програма: 
 
Понеделник, 08 септември 2014: 
 
до 14:00 Настаняване в хотела 
14:00  Регистрация     
14:15  Официално откриване  
14:30  Представяне на програмата за следващите два ни 
14:45  Представяне на проект „Застъпници за пътна безопасност“ 
15:15 Игри за запознанства 
  
16:00  Кафе пауза 
 
16:30 Дейности за сплотяване на колектива 
17:00 Очаквания от срещата на върха 
17:30 Ходокен  
18:00   Закриване на ден 1 
 
19:00  Вечеря 
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Вторник, 09 септември 2014: 
 
до 09:00 Закуска 
09:00  Дейности за събуждане     
09:15  Представяне на Европейската харта за пътна безопасност  
09:30  Представяне на програмата за следващите два ни 
09:45  Работа в смесени групи: Младежки одити на места около Витоша парк хотел 
  
11:00  Кафе пауза 
 
11:30 Работа в смесени групи: Представяне на резултатите от одитите и предложения за 

мерки 
12:00 Харлем шейк 
 
12:30 Обяд  
 
13:00   Качване на автобуса за центъра на София 
 
14:00 Официална церемония по награждаване на десетте екипа по проект „Застъпници за 

пътна безопасност“ в представителството на Европейската комисия в България под 
формата на семинар на Европейската харта за пътна безопасност. Всеки екип 
представя свършеното от него в рамките на проекта (PPT до 15 минути) 

16:30   Закриване на ден 2 
17:00   Качване на автобуса за хотела 
 
19:00  Вечеря 
 
 
Сряда, 10 септември 2014: 
 
до 09:00 Закуска 
09:00  Възстановяване на пътни разходи на участващите екипи 
 
12:00 Обяд  
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Място: 
 
Повечето дейности в рамките на „Младежката среща на върха по въпросите на пътната 
безопасност“ ще се проведат във Витоша парк хотел. Придвижването за награждаването ще 
стане с организиран от нас транспорт. 

 
 
Интернет адрес: http://www.vitoshaparkhotel.com 
 
Адрес: София 1700, ул. Росарио 1 
 
Рецепция (7/24) 
T   +359 2 816 88 88 / +359 2 816 88 02 
М   +359 886 81 11 20 
Ф  +359 2 962 29 25 
 
Карта: 
https://www.google.com/maps/place/Park+Hotel+Vitosha/@42.6568615,23.3533718,17z/data=!4m
2!3m1!1s0x0:0xa4698be8dcafa27e  
 
 

 
 


