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�40 проведени информационни събития по общини в 

Област Враца за популяризиране на ролята на ЕС 

и предоставяне на конкретна информация на по-

тенциалните бенефициенти за възможностите за 

кандидатстване по програмите, съ-финансирани 

от ЕСИФ;

БРОЙ 2
В този Бюлетин с новини ще ви запознаем с постигнатите резултати на Областен 
информационен център – Враца през 2017 година, финансирането по Оперативните 
програми 2014–2020 в Област Враца и възможностите за кандидатстване с проектни 
предложения през 2018 година.

�2 проведени срещи с медиите на областно ниво/ 

регионални и национални медии/; поддържане на 

вече установеното сътрудничество с местни и 

национални медии;

�1 проведена съгласно Годишния план на ЦИКО на-

ционална инициатива на мрежата от ОИЦ „Заедно 

за Европа“ на тема „България в ЕС и Европа във 

Враца: 10 години по-късно“, чрез която се състояха 

4 конкурса.

�4 посещения в училища в град Враца във връзка с 

„Българското председателство на съвета на Евро-

пейския Съюз - приоритети и предизвикателства“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА е 

част от мрежата от 28 информационни центрове за 

популяризиране на кохезионната политика на Евро-

пейския съюз в Република България, която се състои 

от 27-те областни информационни центрове (ОИЦ) 

и Централния информационен и координационен офис 

(ЦИКО) и функционира от 2012 г. 

През 2017 г. в изпълнение на проект „Осигуряване 

функционирането на Областен информационен цен-

тър в гр. Враца” съгласно договор № BG05SFОР001-

4.001-0024-C01 финансиран от Оперативна програма 

„Добро управление”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд са постигнати 

следните основни резултати:

�Предоставена консултация за ЕСИФ и ОП на 867 

представители на целевите групи – земеделски 

производители, мениджъри на фирми, частни лица, 

безработни, директори и учители от училища и 

детски градини; студенти, представители на 

общини и на НПО, БЧК, Младежки дом, Младежки 

център, читалища, библиотеки, домоуправители, 

здравни и младежки медиатори и др.;
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 г.

Три процедури за общините планира да обяви Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ – „Енергийна 
ефективност в периферните райони 2“, „Подкрепа 
за деинституционализация на социалните услуги за 
възрастни и хора с увреждания“ и „Развитие на ту-
ристически атракции“ с общ бюджет от 174 млн. лв. 
По Оперативна програма „Околна среда“ общините 

и юридическите лица с нестопанска цел ще могат 

да работят за подобряване на природозащитното 

състояние на видове и местообитания в мрежата 

Натура 2000 чрез подхода „Водено от общностите 

местно развитие“ (ВОМР) и за изпълнение на демон-

страционни и пилотни проекти в областта на упра-

вление на отпадъците. Общините са допустими да 

кандидатстват и за финансиране на мерки за въвеж-

дане на решения за превенция и управление на риска 

от наводнения, те ще могат да използват „Мерки 

за подобряване качеството на атмосферния въздух“. 

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ предоставя възможност за социални ино-

вации по процедура „Транснационални партньорства“. 

Фонд на фондовете и ОПРЧР сключиха споразумения 

с финансови посредници за предоставяне на микро-

кредити на стартиращи фирми и социални предпри-

ятия и нисколихвени заеми за стартиране на бизнес 

от физически лица с размер на кредитите от 5 000 

лв. до 48 895 лв. Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ предвижда 

да работи с професионалните гимназии с цел оси-

гуряване на достъп до качествено образование, съ-

ответстващо на изискванията на пазара на труда 

в България и повишаване капацитета на педагоги-

ческите специалисти за работа в мултикултурна 

среда с бюджет от 5 млн. лв. Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ е свързана с 

процедури, подкрепящи разработване на производ-

ствени иновации, подобряване на производствения 

капацитет и развитие на специализирани услуги за 

малки и средни предприятия и информационни и кому-

никационни технологии. По отношение на Програма-
та за развитие на селските райони – от 2018 г. про-

ектите ще бъдат подавани и отчитани само чрез 

ИСУН. Предвижда се да бъде отворен прием по мерки 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-

стопански продукти“; 6.4. „Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“; 7.2 „Инвестиции в създа-

ването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“. Очаква се 

да бъдат отворени за кандидатстване и три мерки, 

насочени към частни бенефициенти: мярки 8.3 „Пре-

дотвратяване на щети по горите от горски пожа-

ри, природни бедствия и катастрофични събития“; 

8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични съби-

тия“ и 8.6 „Инвестиции в технологии лесовъдство и 

в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти“. По Норвежки механизъм старти-

ра набиране на проектни предложения за подкрепа на 

пътувания по програма „Бизнес развитие, иновации и 

малки и средни предприятия“ с краен срок до 31 май 

2018 г. Проектните предложения ще се оценяват по 

реда на тяхното подаване.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ ПО 

ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

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.

ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 

2014 – 2020 г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

По данни от ИСУН 2020 в Северозападен район на 

планиране от началото на програмен период 2014 – 

2020 г. Област Враца е с най-много сключени догово-

ри за безвъзмездна финансова помощ (Област Враца 

-135 бр; област Видин - 61; област Ловеч – 74; област 

Монтана – 111; област Плевен – 127). В района сме 

на първо място както по обща стойност на догово-

рите за безвъзмездна финансова помощ, така и по 

реално изплатени средства.

В Област Враца най-много договори за безвъзмездна 

финансова помощ са сключени в община Враца – 128 

(в община Борован – 6; община Бяла Слатина – 18; 

община Козлодуй – 17; община Криводол – 8; община 

Мездра – 32; община Мизия – 5; община Оряхово - 6; 

община Роман - 4; община Хайредин - 2).


