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Проект „Осигуряване функционирането на  Областен информационен 

център в гр. Враца” Договор  №  № BG05SFOP001-4.001-0024-C01,  

финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз  

чрез Европейския социален фонд 

 

Областен информационен център – Враца стартира първи 

информационен цикъл за 2018 година 

 

     Екипът на ОИЦ – Враца започва информационен цикъл от срещи по общините на област 

Враца. Първата среща ще се състои на 22.03.2018 г. във Враца от 17:00 ч. в „Синята зала“ на 

Младежки дом Враца и в периода до 04. 04.2018 г. ще бъдат посетени всички общини  от 

областта. Посетителите на срещите  ще научат за актуалните процедури и възможности за 

европейски финансирания и различни други инструменти, отворени процедури , електронното 

навлизане на Програмата за развитие на селските райони в ИСУН 2020 – платформата за 

електронно кандидатстване и отчитане на проекти по оперативните програми 2014-2020, 

безспорно най – голямата новост и най-голям успех за 2018г. 

 

График на посещенията от ОИЦ – Враца 

Първи Информационен цикъл – 2018г.  

 

ОБЩИНА ДАТА и ЧАС 

Събитие  

Място на 

провеждане  

ВРАЦА 22.03.2018 

17:00 часа 

 Младежки дом , 

Враца 

Синя Зала 

КРИВОДОЛ 23.03.2018 

11:00 часа 

НЧ „Н.Й. Вапцаров 

– 1924.“ 

БОРОВАН 26.03.2018 

11:00 часа 

Зала на общински 

съвет 

 КОЗЛОДУЙ  27.03.2018 

11:00 часа 

НЧ „Храм-

паметник Христо 

Ботев“ 
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МИЗИЯ 28.03.2018 

11:00 часа 

НЧ „Просвета – 

1915“ 

РОМАН 29.03.2018 

11:00 часа 

НЧ „Христо Ботев 

– 1907“ 

МЕЗДРА 30.03.2018 

11:00 часа 

Хотел „Родина“ 

гр.Мездра 

ХАЙРЕДИН 02.04.2018 

11:00 часа 

Зала на общината 

БЯЛА СЛАТИНА 03.04.2018 

14:00 часа 

Зала „Малкия 

Брюксел 

ОРЯХОВО 04.04.2018 

11:00 часа 

„Старата къща“ 
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