
   
  ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ГР.Враца 

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

 

 
 
 
 Проект „Осигуряване функционирането на  Областен информационен 

център в гр. Враца” Договор  №  BG05SFОР001-4.001-0024-C01 финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

ОИЦ – Враца стартира информационна кампания 

 

    На 16.10.2017 година в Криводол екипът на Областен информационен център – Враца даде 

старт на информационната кампания за всички 10 общини в областта. Срещите са 

организирани за администрации, бизнес, представители на правителствени и неправителствени 

организации, студенти, ученици и граждани. Всеки участник ще има възможността да зададе 

своите въпроси по предстоящи и актуални процедури, свързани с оперативните програми, под-

мерките по ПРСР и други възможности за финансиране до края на 2017 година. Екипът ще 

представи и Инициативата WiFi4EU (безплатен достъп до безжичен интернет). 

   По предварително изготвен график, ще бъдат посетени и останалите общини, с начален час на 

срещите 10:30. Заключителното събитие ще се състои в град Враца на 3.11.2017, петък в новата 

учебна сграда на филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  

График на събитията:  

КРИВОДОЛ 16.10.2017 

10:30 часа 

Ресторант 

„Империал“ 
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 Проект „Осигуряване функционирането на  Областен информационен 
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ОРЯХОВО 17.10.2017 

10:30 часа 

Комплекс „Старата 

Къща 

МЕЗДРА 18.10.2017 

10:30 часа 

Зала Хотел „Родина 

КОЗЛОДУЙ 19.10.2017 

10:30 часа 

НЧ „Храм -Паметник 

Христо Ботев 1879“ 

РОМАН 20.10.2017 

10:30 часа 

НЧ „Христо Ботев“ 

БОРОВАН 23.10.2017 

10:30 часа 

НЧ „Цани Иванов“ 

ХАЙРЕДИН 24.10.2017 

10:30 часа 

Залата на Общински 

съвет, сграда ДСК,  

ет.3 

МИЗИЯ 25.10.2017 

10:30 часа 

НЧ“Просвета 1915 

БЯЛА СЛАТИНА 26.10.2017 

10:30 часа 

Зала „Малкия 

Брюксел 

ВРАЦА 03.11.2017 

10:30 часа 

ВТУ „Св. Св.Кирил и 

Методий“ , Враца  

 

Телефон за информация : 092/627431 
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