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 В залата на Областен информационен център – Враца на 29.12.2020 година се проведе 
пресконференция за представяне на извършените дейности в епидемична обстановка за 2020 г. 
Услугите, които предоставя ОИЦ-Враца са  информационни, логистични, експертни и 
комуникационни. ОИЦ-Враца дава достъп до информация чрез отговори на запитвания, 
отправени по телефон, по поща, чрез имейл, факс или през уеб-сайта на мрежата, на място в 
офиса, чрез фейсбук, за различни възможности за европейско финансиране. Чрез страницата във 
фейсбук публикаците достигат средно месечно до 7 400 гледания.  През 2020 година екипът 
отчита над 800 консултации в помощ на 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. Една от основните дейности на офиса е 
провеждането на информационни събития. През годината в област Враца са проведени 19 срещи 
във всички общини чрез изнесени щандове на открито. Посетителите на изнесените приемни 
имат възможност да научават за предстоящи и актуални процедури по Оперативните програми. 
Реализирани са две пресконференции с медии и 6 публични събития на бенефициенти по техни 
проекти. Екипът на ОИЦ оказва съдействие и взима участие при разпространяването на 
информация за добри практики на добре изпълнени проекти. Офисът отчете и участието си в 
Националната инициатива за 2020 година на мрежата от ОИЦ, съгласно годишния план на ЦКЗ, 
за новия подход „ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ на ПРР 2021-2027.  

 На срещат с медиите бе представен първи бюлетин с „Добри практики“ с представени успешно 
изпълнени проекти. Изданието е създадено по проект „Осигуряване функционирането на 
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Областен информационен център – Враца през периода 2019-2021 г.“ . В него са включени и 
справки за напредъка на проектите в северозападна България за 2020 година и напредъка на 
оперативните програми. По данни от ИСУН 2020 в Северозападен район на планиране през 2020 
г. област Враца е на второ място, както по обща стойност на договорите за безвъзмездна 
финансова помощ, така и по реално изплатени средства. По общини, областният център е с 429 
проекта за 319 586 184.97 лв., община Мездра - с 81 проекта за 28 690 000 лв., Бяла Слатина - с 
57 проекта за приблизително 22 млн. лева, Козлодуй – с 35 проекта за 27 898 000 лв., община 
Криводол  - с 21 проекта на обща стоиност 15 млн.лева, Роман има спечелени 20 проекта за 11 
млн.лева, Борован -17 проекта за 4 млн.лева, Хайредин - 11 проекта на приблизителна стойност 
3 174 000 лв., Оряхово - 13 проекта за 16 866 000 лв. и Мизия - 9 проекта за 3 192 000 лв. 
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