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Договор за БФП №BG05SFOP001-4.001-0013-C01  

по ОП „Добро управление“,  

проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград“ 

 

 

На 26.02.2016 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Добро 

управление“ и Община Разград бе сключен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  №BG05SFOP001-4.001-0013-C01 за изпълнение на проект „Осигуряване 

функционирането на Областен информационен център - Разград“. Проектът цели 

осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център – Разград 

(ОИЦ) за повишаване информираността на гражданите относно политиките на Европейския 

съюз, Споразумението за партньорство между България и ЕС, управлението и изпълнението 

на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и възможностите, които те предоставят през 

програмен период 2014 – 2020 г.  

В рамките на финансиране в размер на 314 594,95 лв. ще бъде обезпечена дейността 

на ОИЦ и текущата му издръжка, ще бъдат изработени и разпространени информационни 

материали, популяризиращи ЕСИФ на територията на Разградска област и даващи конкретни 

примери за успешно реализирани проекти, както и за услугите, предоставяни от ОИЦ - 

Разград, ще бъдат проведени публични информационни събития (информационни срещи, 

срещи с представители на регионалните медии, срещи за популяризиране на актуални 

възможности за кандидатстване с проекти), както и традиционните вече кампании „Дни на 

Европа в Разград“, дейности по осигуряване на публичност и визуализация на проекта.  

В рамките на изпълнение на проектните дейности ОИЦ – Разград  ще продължи да 

извършва безплатно следните дейности:  

• ще разпространява сред широката общественост - граждани, стопански 

субекти, неправителствен сектор, местни и регионални власти, учебни 

заведения, читалища, културни институции, браншови и съсловни 

организации, медии и др. обща информация за политиките на Европейския 

съюз, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на 

европейските структурни и инвестиционни фондове;  
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• ще предоставя конкретна информация на потенциални бенефициенти за 

възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;  

• ще организира и провежда събития за популяризиране на програмите, 

съфинансирани от ЕСИФ - публични информационни срещи, 

пресконференции, обучения, кръгли маси, кампании и др., съобразени със 

специфичните потребности на региона, настоящи и бъдещи бенефициенти и 

възможностите за кандидатстване по отворени и предстоящи за обявяване 

процедури;  

• ще събира, систематизира и популяризира информация и добри практики от 

успешни проекти, съфинансирани от ЕСИФ;  

• ще разпространява информационни и рекламни материали относно целите, 

начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;  

• ще си сътрудничи с управляващите органи и междинните звена на програмите 

и ще работи активно с местните, регионалните и националните медии, както и 

с други мрежи за информация на ЕС;  

• ще участва в общи инициативи на мрежата от 28 информационни центъра в 

страната. 

 

Продължителността за изпълнение на проектните дейности е от 13.12.2015 г. до 

31.12.2018 г. 


