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ОБЛАСТ ВРАЦА - ЛИДЕР В СЕВЕРОЗАПАДА ПО УСВОЯВАНЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА 

 
 

 На проведената днес среща с медии, Областен информационен център Враца 

направи преглед на напредъка по усвояване на средствата по оперативните програми. 

Област Враца запазва лидерските си позиции в Северозападния район за планиране по 

брой договорени средства – 314 959 200 лв. Относно броя на сключените договори – 

227, се нарежда веднага след Област Плевен с 307 договора, по този критерии Монтана 

е на трето място със 185, следвана от Ловеч – 178 и Видин със 109 договора. В област 

Враца с най - много договорени средства е областният град с 88 договора, следван от 

общините Мездра и Бяла Слатина. 

 На срещата експертите представиха и отчет на дейността си за изминалата 

година, както и най – новия член на екипа си стажант – Деян Монов, ученик от 12 клас 

на СОУ „Козма Тричков“. През 2014 година над 620 граждани са посетили центъра и са 

отправили своите запитвания свързани с оперативните  програми и европейските 

фондове. Проведени са над 50 информационни събития – информационни събития, 

семинари, срещи с млади хора, изнесени приемни, работни срещи с различни целеви 

групи. Сред тях са и 4 национални кампании организирани от мрежата от 28 

информационни центъра в страната. Последната инициатива приключи преди дни и 
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премина под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“. Това бе едно 

от най-мащабните изложения реализирани в България, представящо успешни проекти 

реализирани с европейски средства и се осъществи в почти всички общини в страната. 

Целта на поредицата изложби бе да покаже добрите примери, които ще бъдат основа в 

бъдещата работа по новите оперативни програми за периода 2014 -2020 г. ОИЦ Враца 

се включи с 13 добри практики, осъществени от общински администрации, бизнес и 

неправителствени организации. Бяха поставени изложбени пана едновременно в 

десетте общини, където експертите организираха информационни щандове за 

представянето им в периода 24-28 ноември, в които взеха участие над  240 граждани в 

различните населени места. 

 

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.  
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