
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
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Проект „Изграждане и функциониране на  Областен информационен 

център в гр. Враца” Договор  №  BG161РО002-3.3.02-0025-С0001, 
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

 

ДЕЛЕГАЦИИ ОТ СЪРБИЯ И ФРАНЦИЯ ПОСЕТИХА ОИЦ-ВРАЦА 

 

На 1 юни 2013 Областен информационен център – Враца прие делегация от Република 

Сърбия и Франция. Делегациите са на посещение по случай честването на Ботевите дни с 

кулминация празника на Враца. Делегацията от побратимения на Враца сръбски град Бор бе 

водена от зам.-кмета д-р Жика Голубович и включваше също Нихад Мислимоски - член на 

Общинския съвет по социална политика, и Александар Миликич - директор на Туристическия 

център в Бор. Делегацията от побратимения на Враца френски град гр. Вилньов льо Роа бе 

представена от зам.-кмета на града Жан-Пиер Ромпилон.   

 

        
 

Представителите на двете делегации бяха  запознати с дейността на мрежата от 28 

информационни центрове в страната и събитията, които се организират за популяризиране на 

европейската кохезионна политика в България. Гостите се интересуваха най-вече от 

проектите, които се реализират в момента в областта. Управителят на центъра показа в реално 

време интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение, на 

която гостите успяха да видят броя и стойността на договорените средства.  И двете 

делегации проявиха желание и отправиха предложения за сътрудничество с различни 

проекти. Делегацията от Сърбия се интересуваше от проекти в областта на туризма и 

бъдещите възможности за трансгранично сътрудничество през Нови програмен период. 

Представителите от френската делегация предложиха помощ при намирането на партньори 

във всяка област, необходими в работата по европейски проекти. Екипът на центъра подари 

информационни материали свързани със Структурните и Кохезионния фонд и добри 

практики от изпълнени проекти.  

 

ОИЦ - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

 


