
 
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. 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

 

Едни от основните приоритетни направления в сектор транспорт от Новият програмен период 

се очаква да бъдат железопътния и пътния сектор  Видин – София – Кулата, това стана ясно 

на проведената днес среща в Областен информационен център Враца. Те ще са част от 

бъдещата  Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“. 

 

На събитието бяха  представени проектите и на още пет от новите оперативни програми  

„Околна среда“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

„Развитие на човешките ресурси“, „Добро управление“. Новото име на програмата за 

регионално развитие за следващия програмен период е „Региони в растеж“. Повишаване 

качеството на услугата от страна на държавната администрация пък ще е основен аспект от 

ОП “Добро управление“. Новата програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще 

цели намаляване на преждевременното напускане на училище, както и модернизиране и 

оборудване на образователните институции. Приоритетите като намаляване на безработицата, 

насърчаване на предприемачеството и социално включван отново ще бъдат част от на ОП 

“Развитие на човешките ресурси“ОП “Околна среда“ ще има три основни направления води, 

отпадъци и Натура 2000 и биоразнообразие. 

 
Засега проектите на оперативните програми са все още в началния етап на програмиране и се 

очаква да породят дискусия относно конкретните мерки. 

Общият размер средства за България възлиза на 15,48 млрд. евро. От този ресурс най-голям 

дял заемат средствата за директни плащания – 5,7 млрд евро, както и допълнителни 2,18 

млрд. евро за развитие на селските райони с новата Програма за развитие на селските райони. 

За изпълнение на Кохезионната политика страната ни ще разполага със 7,27 млрд. 

евро. Данните са предварителни, тъй като преговорите между Европейския парламент и 

Съвета по Многогодишната финансова рамка продължават.Очаква се те да приключат към 

средата на годината, когато ще бъдат ясни окончателните суми. 

 

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.  

 

 


