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�20 проведени информационни събития по общини в 
Област Враца за популяризиране на ролята на ЕС 
и предоставяне на конкретна информация на по-
тенциалните бенефициенти за възможностите за 
кандидатстване по програмите, съ-финансирани 
от ЕСИФ;

�2 проведени информационни събития в гр.Враца на 
тема „Предизвикателствата пред България като 
член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото 
Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“;

БРОЙ 1
В този Бюлетин с новини ще ви запознаем с постигнатите резултати на Областен 
информационен център – Враца през 2016 година, финансирането по Оперативните 
програми 2014–2020 в Област Враца и възможностите за кандидатстване с проектни 
предложения през 2017 година.

�4 проведени срещи с медиите на областно ниво 
(регионални и национални медии); поддържане на 
вече установеното сътрудничество с местни и 
национални медии;

�1 проведена инициатива „Успешни заедно“ на мре-
жата от ОИЦ, съгласно Годишния план на ЦИКО;

�Изготвен маркетингов профил на Община Враца.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА е 
част от мрежата от 28 информационни центрове за 
популяризиране на кохезионната политика на Евро-
пейския съюз в Република България, която се състои 
от 27-те областни информационни центрове (ОИЦ) 
и Централния информационен и координационен офис 
(ЦИКО) и функционира от 2012 г. 
През 2016 г. в изпълнение на проект „Осигуряване 
функционирането на Областен информационен цен-
тър в гр. Враца” съгласно договор № BG05SFОР001-
4.001-0024-C01 финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд са постигнати 
следните основни резултати:
�Предоставена консултация за ЕСИФ и ОП на 728  

представители на целевите групи – земеделски 
производители, мениджъри на фирми, частни лица, 
безработни, директори и учители от училища и 
детски градини; студенти, представители на об-
щини и на НПО, БЧК, Младежки дом, читалища, биб-
лиотеки, домоуправители, здравни и младежки ме-
диатори и др.;



ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ-
НИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Четири процедури за общините планира да обяви Опе-
ративна програма „Региони в растеж“ – „Подкрепа 
за деинституционализация на грижите за деца“, „Под-
крепа за деинституционализация на социални услуги 
за възрастни и хора с увреждания“, „Развитие на ту-
ристическите атракции“ и „Енергийна ефективност 
в периферните райони“ с общ бюджет от 213 млн. лв. 
По Оперативна програма „Околна среда“, общините 
и юридическите лица с нестопанска цел ще могат да 
работят за подобряване на природозащитното със-
тояние на видове и местообитания в мрежата Нату-
ра 2000 чрез подхода „Водено от общностите местно 
развитие“ (ВОМР) и за изпълнение на демонстрацион-
ни и пилотни проекти в областта на управление на 
отпадъците. Общините ще имат възможност да 
кандидатстват за финансиране на мерки за въвеж-
дане на решения за превенция и управление на риска 
от наводнения. Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ ще предостави финансова под-
крепа от 25 милиона лв. на общините за развитие на 
социалното предприемачество, за създаване на днев-
ни центрове за комплексна подкрепа за деца с увреж-
дания и техните семейства, както и за насърчаване 
на социалното включване на деца и младежи в нерав-
ностойно положение, с увреждания или в риск. Работо-
датели и социални партньори ще могат да кандидат-
стват по две процедура за обучения за заети лица. 

НПО и доставчици на социални услуги ще могат да се 
включат с проекти по процедура “Открий ме”, която 
е свързана с превенция на институционализирането 
на деца и младежи в неравностойно положение. Опе-
ративна програма „Наука и образование за интели-
гентен растеж“ предвижда да работи с общински-
те власти за осигуряване на достъп до качествено 
образование в малките населени места и в трудно 
достъпните райони, като за целта осигурява 80 ми-
лиона лв. безвъзмездно европейско финансиране. Две-
те оперативни програми „Развитие на човешките 
ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ ще финансират общините, които са бенефи-
циенти по Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в рас-
теж” и в ИПГВР са включили мерки за изграждане на 
социални жилища. Чрез процедурата “Социално-иконо-
мическа интеграция на уязвими групи” ще се реализи-
рат комплексни мерки за повишаване качеството на 
живот, социално включване и трайна интеграция на 
най-маргинализираните общности. По Оперативна 
програма „Добро управление“ НПО и социално- ико-
номически партньори имат възможност да участват 
в процедура, насочена към повишаване на гражданско-
то участие в процесите на формулиране, изпълнение 
и мониторинг на политики и законодателство. Опе-
ративна програма „Иновации и конкурентоспособ-
ност“ предвижда процедури, свързани с разработване 
на продуктови и производствени иновации, подкрепа 
за създаване на тематично фокусирани лаборатории, 
реализиране на предприемачески идеи, разработва-
не на нови продукти и услуги. Съществуващи малки 
и средни предприятия от преработващата промиш-
леност са потенциални бенефициенти по процедура 
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициати-
ви за ефективно използване на ресурсите“, като се 
визират областите отпадъци, води и рециклиране на 
материали. Най-голям ресурс планира да предостави. 
Програмата за развитие на селските райони – над 
350 млн. лв. Предвижда се да бъде отворен прием по 
мярки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по 
Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на мал-
ки земеделски стопанства“; 4.2 „Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селскостопански продукти“; 
6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“; 6.4. 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейнос-
ти“; 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по маща-
би инфраструктура“.Очаква се да бъдат отворени за 
кандидатстване и три мерки, насочени към частни 
бенефициенти: мярки 8.3 „Предотвратяване на щети 
по горите от горски пожари, природни бедствия и ка-
тастрофични събития“; 8.4 „Възстановяване на щети 
по горите от горски пожари, природни бедствия и ка-
тастрофични събития“ и  8.6 „Инвестиции в техноло-
гии лесовъдство и в преработката, мобилизирането 
и търговията на горски продукти“. 

 

Финансиране по Оперативните програми 2014 – 
2020в област Враца
По данни от ИСУН 2020 в Северозападен район на пла-
ниране през 2016 г. Област Враца е с най-много склю-
чени договори за безвъзмездна финансова помощ (Об-
ласт Враца -133 бр; област Видин – 60; област Ловеч 
– 74; област Монтана – 108; област Плевен – 123). В 
района сме на първо място както по обща стойност 
на договорите за безвъзмездна финансова помощ, 
така и по реално изплатени средства.
В Област Враца най-много договори за безвъзмездна 
финансова помощ са сключени в община Враца – 64 (в 
община Борован – 4; община Бяла Слатина – 6; общи-
на Козлодуй – 12; община Криводол – 6; община Мездра 
– 16; община Мизия – 3; община Оряхово – 3; община 
Роман – 4; община Хайредин – 2).

Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център в гр. Враца” 
Договор № BG05SFОР001-4.001-0024-C01 финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


