
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ГР. ВРАЦА 

 

 

  

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. 

 

 

 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА НА ЕДНА ГОДИНА 

 

ОИЦ – Враца отчете дейността си на проведена днес среща с медиите, която премина под 

надслов „Една година ОИЦ – Враца“. Експертите представиха постигнатото за изминалата 

година, като част от мрежата от 28 информационни центъра. За периода центърът е 

организирал 34 събития във всички общински центрове на територията на област Враца, в 

които са взели участие близо 850 души. Като най-добра практика екипът отчете 

организирането на изнесени приемни, чрез които успява да достигне до по–широк кръг 

потенциални бенефициенти в по-малките населени места. На място в центъра са 

консултирани над 270 човека и е отговорено на 327 въпроса зададени, както на място, така и 

по телефон, електронна поща и в социалната мрежа facebook. 

 

 
 

На срещата бе предоставена информация за изпълнението на оперативните програми 

към момента, като общо договорените европейските средства за над 98 %, а реално изплатени 

са 32.76 %. ОП "Транспорт" - 97,29% договорени и над 41.56% осъществени плащания. 

ОП "Конкурентоспособност" е с по-нисък темп на договаряне - малко над 76%, но пък с 43% 

реализирани плащания.  

ОП "Регионално развитие" е с почти 90% договаряне и с близо 34% плащания, ОП 

"Административен капацитет" е със 74.48% договаряне и с почти 38% платени.  

ОП "Развитие на човешките ресурси" приключва с 82.44% договорени и с 30% платени,  

ОП"Техническа помощ" е с над 72% договаряне и с 31.21% платени.  

ОП "Околна среда" е със 138,58% договаряне и около 17% платени средства. 

През следващата година ОИЦ – Враца ще продължи да провежда информационни 

събития, семинари и обучения за възможностите, които предоставят Европейските фондове в 

България. Както и през тази година събитията ще бъдат насочени към гражданите, бизнеса, 

публичния сектор, неправителствени организации и медиите. 

 

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.  

 


