
   
 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ГР.Враца 
                                                                                      ул. „Полк. Кетхудов” № 4, тел.: 092/627431 и ел. поща: oic_vratza@abv.bg  
 

БЮЛЕТИН Брой 1 

В този Бюлетин с новини ще ви запознаем с постигнатите резултати на Областен информационен център – Враца 
през 2019 година, финансирането по Оперативните програми 2014–2020 в Област Враца и възможностите за 
кандидатстване с проектни предложения през 2020 година. 
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА е част от 
мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 
кохезионната политика на Европейския съюз в Република 
България, която се състои от 27-те областни информационни 
центрове (ОИЦ) и Централния информационен и координационен 
офис (ЦИКО), сега Централно координационно звено (ЦКЗ) и 
функционира от 2012 г.  
През 2019 г. в изпълнение на проект „Осигуряване 
функционирането на Областен информационен център – Враца 
през периода 2019-2021 г.“ съгласно договор  №  BG05SFOP001-
4.004-0019-С01, 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 в 
ОИЦ - Враца на 1040  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, читалища, библиотеки, 
домоуправители, здравни и младежки медиатори и др.; 
 20 проведени информационни събития по 

общини в Област Враца 
за популяризиране на 
ролята на ЕС и 
предоставяне на 
конкретна информация 
на потенциалните 

бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от 
ЕСИФ; 
  Над 10 проведени информационни събития в гр. Враца по спечелени проекти в 

помощ на бенефициенти; 
 2 проведени срещи с медиите на областно ниво /регионални и национални 

медии/; поддържане на вече установеното сътрудничество с местни и национални 
медии; 
 1 проведена инициатива „ОНЛАЙН КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ“ на 

мрежата от ОИЦ, съгласно Годишния план на ЦКЗ. 
Финансиране по Оперативните програми 2014 – 2020 в област 

Враца 
По данни от ИСУН 2020 в Северозападен район на планиране през 2019 г. област Враца е на първо място както по обща 
стойност на договорите за безвъзмездна финансова помощ, така и по реално изплатени средства. 
В района сме на трето място по брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ (област Плевен -112 бр; област 
Ловеч - 99; област Враца – 92; област Монтана – 88; област Видин – 47). В област Враца най-много договори за безвъзмездна 
финансова помощ са сключени в община Враца – 39 (в община Борован – 6; община Бяла Слатина – 11; община Козлодуй 
– 3; община Криводол – 9; община Мездра – 6; община Мизия – 2; община Оряхово - 4; община Роман -5; община Хайредин 
– 5). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

Няколко процедури в сферата на образованието се планира да обяви Оперативна програма „Региони в растеж“ през 
2020 г. – „Подкрепа за професионалните училища в РБългария“, „Подкрепа за висшите училища в Република България“; 
предвиждат се и процедури за Министерството на здравеопазването, също и „Развитие на туристически атракции“ (която 
е текуща процедура). По Оперативна програма „Околна среда“, Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“ ще 
може да се възползва от процедура за „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни 
местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани 
резервати“. “Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще предостави финансова подкрепа на 
работодатели и общини за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни 
лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя, а за повишаване качеството на живот, социалното 
включване и ранното детско развитие - подкрепа за създаване и изпълнение на интегрирани услуги за деца от уязвими 
групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, в бедни, в т.ч. градски и селски и изолирани райони. Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ предвижда да работи с професионалните гимназии и 
браншовите организации чрез процедурата  „На пазара на труда“, с висшите училища и научни организации - чрез 
процедурата „Модернизация на висшите училища“, а за повишаване квалификацията на младежи и възрастни хора са 
предвидени процедурите „Ограмотяване на възрастни – 2“ и „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. 
По Оперативна програма „Добро управление“ НПО и социално-икономически партньори ще имат възможност да 
участват в процедури, насочени към повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ предвижда 
процедури, свързани с дигитализация на МСП още в края на първото тримесечие, Програмата за развитие на селските 
райони е с ресурс над 350 млн. лв. Предвижда се да бъде отворен прием по мерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски 
стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“; 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства в сектор животновъдство“; 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП); 6.4. 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ( с допустими дейности: Развитие на селски туризъм (изграждане и 
обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); Местно занаятчийство (включително 
предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности); Преработка и маркетинг на 
земеделски продукти, при които крайният продукт не е включен в  Анекс І (независимо от вложените продукти и 
материали) и които не се подпомагат по под мярка 4.2.2 ; Производство и/или преработка на неземеделски стоки и 
материали; Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението (например: грижи); Подмярка 8.1. 
„Залесяване и поддръжка“ -Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на 
залесителен материал, ограждане на залесените територии и др.; 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“. Предстоящите покани по ФМ на ЕИП и НФМ са: Открита покана № 
3 „Климат“ по Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 
променящия се климат“ с допустими кандидати: общини; индикативен срок на обявяване: м. февруари 2020г.; Малка 
грантова схема за кръгова икономика и ресурсна ефективност с допустими кандидати: всеки субект, бил той публичен или 
частен, стопански или нестопански, и неправителствени организации, учредени като юридическо лице в Република 
България; индикативен срок на обявяване: м. февруари 2020 г.; Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество, по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ с предстояща втора покана – септември 2020г. с 
допустими кандидати – НПО, публични власти и културни организации.; Първа покана по Малка грантова схема – 
Подобрена информираност за изкуствата и културата на етническите и културните малцинства, очаква се –  април 2020 г. 
допустими кандидати – НПО, публични власти (общини) и културни организации. 

 

Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Враца през периода 2019-2021 г.“, договор  за БФП № BG05SFOP001-4.004-
0019-С01,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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