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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. 
 

НАД  ДВА МИЛИОНА И ПОЛОВИНА  ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА Е ПОЛУЧИЛА 
ОБЩИНА РОМАН 

 
 Областен информационен център (ОИЦ) – Враца проведе работна среща в гр. Роман. 
Събитието се състоя в Заседателната зала на Община Роман и бе открито от заместник-кмета 
по „Общински социални услуги” Вълчо Маринов. Той приветства новосъздадения център и 
призова участниците да бъдат активни при търсенето на информация. Според него именно 
чрез реализирането на проекти с европейско финансиране ще доведе до разрешаване 
проблемите на региона като се привлекат инвестиции.  
 На срещата бе представен екипът на центъра, както и напредъкът по изпълнение на 
проекти от областта, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове. Участие в 
събитието взеха представители на местната власт, училища, читалища и бизнеса.  
 

 
 
Присъстващите се запознаха с екипа на ОИЦ – Враца, както и с основните услуги, които 
предоставя на всички заинтересовани страни. Представена беше и актуална информация за 
изпълнението на проекти в Област Враца и Община Роман. По данни от Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), към м. юни 2012 г. Област 
Враца има 131 сключени договори на стойност 250 096 463 лв., а община Роман има 5 
сключени договори на стойност 2 659 342 лв. Дискутирани бяха открити и предстоящи 
процедури по Оперативните програми, както и бяха поканени всички желаещи на 
предстоящия информационен ден във Враца на 09.07.2012 г. на ОП „Конкурентноспособност” 
за представяне на новата схема “Енергийна ефективност и зелена енергия”.  
 
 ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 областни информационни центъра, създадени по 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 


