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Семинар на тема “Да научим повече за Кохезионната политика“ проведе Областен 

информационен център – Враца. Семинарът бе насочен към представителите на медии. Участваха 

журналисти от местни електронни медии, радио журналисти, телевизионни репортери, кореспонденти на 

национални медии. 

С встъпителни думи към участниците се обърна Цветана Иванова- управител на Областен 

информационен център Враца. Тя представи в резюме работата на експертите от врачанския ОИЦ и 

информира за многобройните срещи с бизнеса, училищата, с НПО-та и представители на местните 

власти в област Враца. Всичко това бе илюстрирано с Информационен бюлетин, който участниците 

получиха. 

Как да бъде отразявана информацията свързана с Европейския съюз, Оперативните програми и 

подаването на проекти – това също бе една от темите на семинара, по която журналистите имаха доста 

въпроси.  

             Лекторите представиха обобщени данни за постигнатите материални резултати за България през 

отминалия програмен период 2007-2013 г.  Те говориха за политиката на сближаване след 2013 г. и 
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общата стратегия на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020. Накратко бе представена 

визията за Новия програмен период 2014-2020, приоритетите и водещи цели на страната ни, както и 

възможностите за усвояване на средства. В проведената на финала дискусия активно се включиха 

представителите на БНР и Дарик радио, ТВ „Враца”, ТВ„Римекс”, Радио Враца, Радио„Силвър”, 

Информационните агенции„Враца плюс” и „Модерна Враца”.  

 

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. 


