
  

                                                         

Този документ е създаден в рамките на проект «Изграждане и функциониране на областен информационен център 
- Велико Търново, който се осъществява с финансовата подкрепа» на Оперативна програма "Добро управление" 
2014-2020., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 
 

  
Проект „Функциониране на Областен информационен център - 

Велико Търново” 
 

            
 Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура   
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 
информационни центрове“. 

         Дата на сключване на АДБФП: 25.02.2016г.  
         Дата на приключване на АДБФП: 37 месеца – до 31.12.2018 год. 

Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв. 
 
 
Целта на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на 27те областни 
информационни центъра в т.ч. и на ОИЦ-Велико Търново. Процедурата ще надгради 
постигнатото до момента чрез осигуряване функционирането на центровете. 
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя при 100 % интензитет на помощта.  
Предвижда се организирането и провеждането на две публични събития на територията 
на всяка община в областта всяка година, както и организирането на две събития с 
медиите годишно. ОИЦ - Велико Търново ще вземе участие и в минимум една обща 
инициатива на мрежата от ОИЦ на годишна база. При необходимост ОИЦ - Велико 
Търново ще организира и допълнителни събития за популяризиране на актуални теми, 
свързани с Европейското финансиране и политики. 
С публичните информационни събития се предвижда популяризиране на услугите, 
предоставяни от ОИЦ и мрежата, както и предоставяне на актуална  информация за 
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, възможности за кандидатстване по открити 
процедури и други теми и информация, насочени към целевите групи, които включват 
настоящи и бъдещи бенефициенти, представители на средствата за масова информация 
и широката общественост.  
При организирането на публичните събития ще бъдат спазвани хоризонталните 
политики за насърчаване  равенството между мъжете и жените, недопускане на 
дискриминация, както и осигуряване на достъпност. ОИЦ - Велико Търново ще 
осигури равен и лесен достъп до информация за всички заинтересовани страни, с което 
ще спази хоризонталната политика за партньорство. Ще се осигурят и  нужните 
средства, свързани с разработването и предоставянето на информационни материали 
(печатни, аудио-визуални и електронни), които ще се разпространяват по време на 
организираните информационни събития. 
 
До края на 2018 г. , ОИЦ - Велико Търново, в рамките на проекта, ще организира и 
проведе 60 публични информационни събития на територията на общините от областта 
(две публични събития на територията на всяка от 10-те общини в областта всяка 
година), ще вземе участие в три общи инициативи на мрежата от ОИЦ и ще организира 
общо 6 срещи за работа с медиите (по две събития с медиите годишно ). Общите 
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инициативи се реализират от мрежата от Областни информационни центрове по 
предложение на ЦИКО. 
В рамките на проекта се предвижда екипът на ОИЦ да предоставя информационни, 
комуникационни, експертни и логистични услуги. Информационните услуги включват 
популяризиране на Споразумението за партньорство, актуални възможности за 
кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, както и информация за 
успешно реализирани проекти. Експертните услуги включват предоставяне на  
информация на място в офиса, по телефон или по електронна поща на посетители и 
заинтересовани лица и организации, както и предоставяне на информация на медиите.  
В обхвата на комуникационните услуги попадат сътрудничеството с целеви групи, 
настоящи и бъдещи бенефициенти, управляващите органи, областна и общински 
администрации, други информационни мрежи.  
Логистичните услуги включват предоставяне на свободен достъп в центъра до интернет 
и специализирана литература, свързана с европейското финансиране и политики. При 
организиране на информационни кампании и събития от ЦКЗ, МОСВ, ЦИКО и 
управляващите органи, ще се оказва необходимата логистична подкрепа за 
провеждането им от екипа на ОИЦ - Велико Търново. 
Поддържа се и периодично ще се актуализира информационният масив и базата данни 
на Центъра с информация за потенциални потребители на услугите, партньорски 
институции и организации на територията на областта. Екипът на ОИЦ - Велико 
Търново подготвя и разпространява електронен бюлетин с актуална информация, с 
което се осигурява прозрачност и публичност в процеса на изпълнение на проекти в 
региона, включително и за дейността и проекта на ОИЦ. 
Периодично и при подходящи поводи ще се информира широката общественост за 
дейността на ОИЦ и за проекта, включително и чрез регионалните медии, фейсбук 
профила на Центъра и секцията на Центъра в информационния портал eufunds.bg. За 
осигуряване на публичност и визуализация на проекта се предвижда издаването на 
печатни материали. 
 
 
 
 
 


