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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА е 
част от мрежата от 28 информационни центрове за попу-
ляризиране на кохезионната политика на Европейския съюз 
в Република България, която се състои от 27-те областни 
информационни центрове (ОИЦ) и Централния информа-
ционен и координационен офис (ЦИКО) и функционира от 
2012 г. 

През 2018 г. в изпълнение на проект „Осигуряване функ-
ционирането на Областен информационен център в гр. 
Враца” съгласно договор № BG05SFОР001-4.001-0024-C01 
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд, ОИЦ – Враца организира бизнес форум на 
тема: „Иновации и интелигентен растеж“.

„Трябва да работим заедно и да повярваме, че тук е 
възможно това да се случи“. С тези думи кметът Калин 
Каменов откри бизнес форума „Иновации и интелигентен 
растеж“, който се проведе на 04-05 октомври 2018 г., ор-
ганизиран от ОИЦ – Враца, като част от допълнителните 
дейности на офиса и със съдействието на община Враца.

Приветствие към присъстващите отправиха и об-
ластният управител Малина Николова и еврокомисарят 
Мария Габриел, която чрез видео обръщение поздрави учас-
тниците в престижния форум.

Кметът на община Враца бе лектор в първия панел на 
дискусията. В своята презентация на тема „Как да съз-

дадем привлекателна дестинация за инвестиции“ той за-
сегна основните предизвикателства пред бъдещите ин-
веститори във Враца и региона. „Важно е да познаваме 
нуждите на бизнеса и с общи усилия да му помагаме“, под-
черта Каменов. Изпълнителният директор на Българска-
та агенция за инвестиции Стамен Янев представи с ат-
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рактивна презентация Българска агенция за инвестиции 
(БАИ), която е правителствена организация, създадена с 
цел привличане на инвестиции в България, подпомагане на 
изграждането и успешното развитие на проекти, водещи 
до откриването на нови работни места, износ и трансфер 
на ноу-хау за българската икономика. Друга интересна ин-
формация за аудиторията бе представянето на актуални 
схеми за Финансовите инструменти по ОП „Региони в рас-
теж“ през програмен период 2014-2020 от Фонда на фондо-
вете, с лектор Антоанета Тодорова

Весела Масова представи с интерактивна видео пре-
зентация дейността на „Национална компания индустри-
ални зони“ ЕАД и отделните є проекти в цялата страна, 
както и успешното партньорство с до момента близо 15 
общини и областни администрации, сред които и община 
Враца.

Втория ден събитието започна с “Google” Дигитален 
гараж; „Защо онлайн присъствието е важно за малкия биз-
нес?“ и как може да придобием безплатно нови дигитални 
умения и да разраснем бизнеса си с помощта на дигитал-
ните консултанти от “Google” Еньо Вътев и Ивайло До-
брев. Форумът „Иновации и интелигентен растеж“ завър-
ши с посещение на успешни 
проекти в региона на ино-
вативни фирми, приключили 
проекти с Европейско фи-
нансиране и туристически 
обекти модернизирани чрез 
ОПРР. На събитието при-
състваха представители 
от 5-те области на Севе-
розападен район - областни 
управители, кметове, земе-
делски производители, ме-
ниджъри на фирми, частни 



лица, директори и учители от училища и детски градини; 
студенти, експерти на общини и на НПО, Младежки дом, 
Младежки център, здравни и младежки медиатори и др.

Финансиране по Оперативните програми 2014 – 2020 г.  
в област Враца

По данни от ИСУН 2020 в Северозападен район на пла-
ниране от началото на програмен период 2014 – 2020 г. 
Област Плевен е с най-много сключени договори за безвъз-
мездна финансова помощ, следвана от област Враца (Об-
ласт Плевен -303 бр; област Враца - 251; област Монтана –  
243; област Ловеч – 152; област Видин – 106).

В Област Враца най-много договори за безвъзмездна 
финансова помощ са сключени в община Враца – 145 (в 
община Борован – 6; община Бяла Слатина – 18; община 
Козлодуй – 24; община Криводол – 8; община Мездра – 34; 
община Мизия – 5; община Оряхово - 7; община Роман - 4; 
община Хайредин - 3).

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Три процедури за общините планира да обяви Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ – „Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие“, „Регионална пътна инфра-
структура“ и „Развитие на туристически атракции“ с общ 
бюджет от 276 млн. лв. По Оперативна програма „Окол-
на среда“ общините и юридическите лица с нестопанска 
цел ще могат да работят за „Подобряване на качеството 
на атмосферния въздух“, „Изграждане на ВиК инфраструк-
тура“, „Подобряване състояние на видове и местообита-
ния в мрежата 2000 чрез подхода „Водено от общностите 
местно развитие“ (ВОМР) и за изпълнение на демонстра-
ционни и пилотни проекти в областта на управление на 
отпадъците. Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ предоставя възможност за социални 
иновации по процедура „Транснационални партньорства“. 
Фонд на фондовете и ОПРЧР сключиха споразумения с фи-
нансови посредници за предоставяне на микро-кредити на 

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.

стартиращи фирми и социални предприятия и нисколихве-
ни заеми за стартиране на бизнес от физически лица с 
размер на кредитите от 5000 лв. до 48 895 лв. Оператив-
на програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ предвижда да работи с професионалните гимназии 
с цел осигуряване на достъп до качествено образование, 
съответстващо на изискванията на пазара на труда в 
България и повишаване капацитета на педагогическите 
специалисти за работа в мултикултурна среда чрез мярка 
„Образование и учене през целия живот“. Оперативна про-
грама „Иновации и конкурентоспособност“ е свързана 
с процедури, подкрепящи разработване на производстве-
ни иновации, подобряване на производствения капацитет 
и развитие на специализирани услуги за малки и средни 
предприятия и информационни и комуникационни техноло-
гии. По отношение на Програмата за развитие на сел-
ските райони – от 2019 г. проектите ще бъдат подавани 
и отчитани само чрез ИСУН. Към момента отворен прием 
има по мерки 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземедел-
ски дейности“. Мярка 19.3 Подкрепа за местно развитие 
по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно раз-
витие). По Норвежки механизъм към момента бенефици-
ентите могат да се възползват от Подкрепа за пътува-
ния в рамките на програмата за Социален диалог. Краен 
срок: до изчерпване на бюджета. Програмата предоставя 
като безвъзмездна помощ еднократна сума (една стан-
дартна ставка) на лице от 1 000 евро за пътуване между 
Норвегия / държава бенефициер и държава бенефициер / 
Общият бюджет за настоящата покана е 100 000 евро. За 
подкрепа могат да кандидатстват: социални партньори 
(организации на работодателите и синдикати); публич-
ни органи и институции, които имат законови функции, 
свързани с достойните условия на труд или тристранно-
то сътрудничество; организации на публичните власти, 
които имат в рамките на своя мандат насърчаването на 
достойни условия на труд или тристранен диалог; както и 
техните партньори: бизнес асоциации и членски организа-
ции, НПО, образователни и изследователски институции.

БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В ПРОГРАМЕН 
ПЕРИОД 2021-2027 ГОДИНА.

На 19 октомври 2018 г. бе проведена, съгласно Годиш-
ния план на ЦИКО, национална инициатива на мрежата от 
ОИЦ, на която се състоя граждански диалог на тема „Бъ-
дещето на Кохезионната политика“. В него се включиха 
кметът на Община Враца Калин Каменов, евродепутатът 
от ЕНП Владимир Уручев, представители на общинските 
администрации, областна администрация, директори на 
учебни заведения, бизнес, неправителствени организации, 
студенти и ученици, активно занимаващи се с европейски 
въпроси и участващи в инициативи на европейско ниво. 
Владимир Уручев представи във Враца бъдещето на Кохези-
онната политика на ЕС в програмния период 2021-2027 г.,  
изложи целите на Кохезионната политика, които допри-
насят за намаляване на различията между отделните ре-
гиони и на изоставането на най-необлагодетелстваните 
региони на ЕС. „Сближаването между регионите чрез ин-
вестиции във всички сфери ще продължи и в новия про-
грамен период”, уточни Уручев. Той представи предизви-
кателствата пред Кохезионната политика след 2020 г.,  
сред които са мигрантската криза, Brexit, младежката 
безработица, демографската криза, дигитализацията – 
най-мощния мотор за растеж, климатичните промени, 
както и предизвикателствата пред сигурността на ЕС.


