
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ГР.Враца 

ул. „Полк. Кетхудов” № 4, тел.: 092/627431 и ел. поща: oic_vratza@abv.bg  
 

  

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. 

 

 

ОИЦ-ВРАЦА ПОПУЛЯРИЗИРА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В ОБЛАСТТА 

 

Екипът на ОИЦ-Враца ще посети четири общини в област Враца. С предстоящите 

информационни събитие в Хайредин и Козлодуй на 09.04.2013 г., Криводол на 10.04.2013 г. и 

Борован на 11.04.2013 г. ОИЦ – Враца ще завърши първия си цикъл от информационни 

събития за 2013 г. Целта на срещите е да се популяризират актуални възможности за 

кандидатстване на потенциалните бенефициенти. Темата на срещите ще бъде  

„Европейските фондове - актуални възможности за кандидатстване“  и са поканени  

представители на общинските администрации, читалища и бизнеса.  

 

 
 

Екипът на центъра е подготвил полезна и интересна информация за мрежата от 28 

информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС, постигнатите 

резултати на ОИЦ-Враца и изпълнението на оперативните програми към момента. В реално 

време ще бъдат показани интернет страницата на Единния информационен портал 

www.eufunds.bg и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 

www.umispublic.minfin.bg.  На страницата на Единия информационен портал може да се 

намери информация за оперативните програми, различни нормативни документи, схеми за 

кандидатстване и актуални новини във връзка с усвояване на средствата от Европейския 

съюз. А на страницата на ИСУН всеки желаещ може да направи справка за броя на 

сключените договори, стойността им и в какъв етап на изпълнение са за всяка област и 

община на територията на България.  

 

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. 

 

Елка Стойчовска  

Експерт „КИЛ“ 

092/627431 

Ел. поща: oic.vratsa@eufunds.bg 

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/oic.vratza 
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