
   
  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 ПРЕДСТАВЯ ВЪВ ВРАЦА:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

На 24 ноември от 12.00 часа пред сградата на Община Враца, Областен информационен 

център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към програмен период 

2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 информационни 

центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на Област Враца. 

Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 2007-2013 и 

връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен период 2014-

2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и информационен щанд с 

материали за оперативните програми, а гражданите, които посетят щанда ще имат 

възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси насочени към възможностите 

на основните цели, приоритети и дейности на оперативните програми 2014-2020 и 

реализираните проекти през програмен период 2007-2013 във Враца. 

 

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ В КРИВОДОЛ:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 25 ноември от 10.00 часа пред сградата на Община Криводол, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 
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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 ПРЕДСТАВЯ В МЕЗДРА:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 25 ноември от 13.00 часа пред сградата на Община Мездра, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 

 

 

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ В РОМАН:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 25 ноември (вторник) от 15.30 часа пред сградата на Община Роман, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 
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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 ПРЕДСТАВЯ В БОРОВАН:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 26 ноември (сряда) от 10.00 часа пред сградата на Община Борован, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 

 

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ В БЯЛА СЛАТИНА:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 26 ноември (сряда) от 11.30 часа пред сградата на Община Бяла Слатина, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 
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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 ПРЕДСТАВЯ В ХАЙРЕДИН:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 26 ноември (сряда) от 14.00 часа на централния площад в с. Хайредин, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 

  

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ В КОЗЛОДУЙ:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 27 ноември (четвъртък) от 9.00 часа на централния площад в гр. Козлодуй, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 
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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 ПРЕДСТАВЯ В ОРЯХОВО:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 27 ноември (четвъртък) от 11.30 часа пред сградата на Община Оряхово, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 

 

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ В МИЗИЯ:  

„СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“  

 

На 27 ноември (четвъртък) от 14.00 часа пред сградата на Община Мизия, Областен 

информационен център Враца ще представи инициативата „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014-2020“. То е част от национална кампания на мрежата от 28 

информационни центъра в страната и ще се проведе паралелно в десетте общини на 

Област Враца. Целта на изложението е популяризиране на постигнатите резултати през 

2007-2013 и връзката с новия програмен период, както и информация  за програмен 

период 2014-2020 и оперативните програми. Експертите ще  организират и 

информационен щанд с материали за оперативните програми, а гражданите, които 

посетят щанда ще имат възможност  да се включат и в мини викторина с въпроси 

насочени към възможностите на основните цели, приоритети и дейности на 

оперативните програми 2014-2020 и реализираните проекти през програмен период 

2007-2013 във Враца. 
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