
 
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. 

 

 

УСПЕШНИЯТ ПРОЕКТ Е ЕДНА РЕАЛИЗИРАНА ИДЕЯ 

 

 „Надяваме се, чрез този бюлетин да мотивираме хората да превърнат всяка идея в успешно 

реализиран проект“.  Това заяви Елка Стойчовска, експерт в ОИЦ-Враца, на проведената днес 

среща с медии. Центърът представи първия информационен бюлетин с добри практики. 

Успешните проекти, включени в него, са с бенефициенти общинските администрации на 

територията на областта. Предстои да бъдат издадени още два бюлетина. За тяхното 

изготвяне ще се търси сътрудничество с бизнеса и неправителствените организации. Екипът 

на центъра призова всички бенефициенти, които имат успешно приключили проекти и желаят 

да бъдат включени в предстоящите бюлетини, да предоставят информация и снимки, както и 

да разкажат интересни моменти от изпълнението на проекта.   

 

„Събирането и популяризирането на добри практики е една от основните задачи на цялата 

мрежа от 28 центъра, както и основен приоритет през последната година на програмен период 

2007-2013.  Целта на такива срещи е информацията за успешно реализирани проекти да 

достигне до повече хора и те да се убедят в преимуществата, които дават средствата от 

европейските фондове“, заяви още Елка Стойчовска.  

 

    
 

В бюлетина са включени 13 добри практики, които са малка част от проектите, реализирани 

на територията на областта. По-голямата част от добрите практики са от проекти, свързани с 

подобряване на инфраструктурата. ОП „Регионално развитие“ е спомогнала да бъдат 

обновени редица училища, детски градини, обществени сгради, както и бъдат ремонтирани 

общински пътища. ОП „Развитие на човешките ресурси“ е финансирала проекти за 

изграждане на центрове за социални грижи и предоставяне на различни социални услуги. По 

ОП „Околна среда“ се финансират проекти за подготовката на инвестиционни проекти за 

канализация, както и тяхното изграждане. Повече информация за проектите, които са 

приключили или са в процес на изпълнение, може да се получи на място в ОИЦ-Враца, ул. 

„Полк. Кетхудов“ 4.   

 

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. 


