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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 стартира национална кампания под мотото „Да спортуваме заедно“ 

 В периода 13-18 октомври на територията на цялата страна ще се проведе национална 

инициатива под  мотото „Да спортуваме заедно“, която има за цел популяризиране работата 

на мрежата от 28 информационни центъра и постигнатите резултати по проекти, финансирани 

от Структурните и Кохезионния фондове за програмен период 2007-2013 г. Повече от 150 

различни спортни събития ще се проведат на територията на цялата страна. За първи път в 

подобна инициатива ще бъдат обхванати жителите на 264-те общини от всички възрастови 

групи. Най-много са предвидените прояви, посветени на футбола - над 50. На второ място се 

нареждат волейболните мачове. 20 са състезанията по дартс и тенис маса, а 15 - 

велообиколките. Всички прояви са свързани с обекти, чието изграждане, възстановяване или 

развитие е реализирано с европейски средства. Целта на кампанията е по един нетрадиционен 

и атрактивен начин  да популяризира постигнатото през първия програмен период на страната 

ни като държава членка на Европейския съюз, както и да запознае широката общественост с 

новите възможности, предвидени от оперативните програми през периода 2014-2020 г. 

 Кампанията в област Враца се организира от Областен информационен център - Враца 

със съдействието на Община Враца и Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ в 

администрацията на Министерски съвет. Инициативата ще се реализира  в десетте общини на 

Област Враца и ще включва  интензивно ходене, шах турнир , бадминтон, демонстрации по 

автмоделизъм и дартс. 

Местата за провеждане на спортните събития са: 

13.10.2014 Криводол 13:30 Дартс турнир /централен площад на общината/ 

14.10.2014 Мездра 10:00 Дартс турнир /централен площад на общината/ 

mailto:oic_vratza@abv.bg


   
  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. 

 

14.10.2014 Роман                13:00 Дартс турнир /централен площад на общината/ 

15.10.2014 Козлодуй 10:00 Дартс турнир/централен площад на общината/ 

15.10.2014 Мизия               14:00 Дартс турнир/централен площад на общината/ 

16.10.2014 Борован 10:00 Дартс турнир/централен площад на общината/ 

16.10.2014 Бяла Слатина 13:30 Дартс турнир/централен площад на общината/ 

17.10.2014 Оряхово 10:00 Турнир Бадминтон /зала по бадминтон гр. Оряхово/ 

17.10.2014 Хайредин 14:00 Дартс турнир /централен площад на общината/ 

18.10.2014 Враца              10:00 Интензивно ходене, шах турнир, автомоделизъм /пред              

     Община Враца/ 

 

Желаещите да се включат в спортните мероприятията  могат да се запишат на тел.092/627431 

или на място в офиса на Областен информационен център-Враца на ул. „Полковник 

Кетхудов“4. 
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