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Проект № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен 

информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ 

На 05 юни 2019 г. в залата на 

Областният информационен център – 

Перник (ОИЦ - Перник) се проведе 

пресконференция по проект 

„Функциониране на Областен 

информационен център - Перник през 

периода 2019-2021 г.“ Договор за 

БФП №BG05SFOP001-4.004-0018-

C01, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд.. На 

събитието присъстваха заместник 

кметът Денислав Захариев, 

Секретарят на общината Радослава 

Манова, представители на местните 

медии, общински експерти, екипа на 

проекта, служители на центъра и др. В своето приветствие г-н Захариев поздрави екипа на 

проекта и експертите, работещи в Центъра, за отговорната работа и пожела успехи в бъдещата 

им дейност.  Ръководителят на проекта инж. Иван Искренов запозна присъстващите с 

дейностите и очакваните резултати по проекта. Проекта е на стойност 364 000,00 лв. с 

продължителност 36 месеца. Целта на проекта е повишаване информираността на 

гражданите/обществото, достъпността до информация и популяризиране възможностите за 

финансиране, които Европейския съюз предоставя през програмен период 2014-2020, чрез 

осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център - Перник  през 

периода 2019-2021 г. 

ОИЦ - Перник ще продължи да предоставя следните безплатни услуги:  

 Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за 

партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ;  

 Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за 

възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;  

 Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ 

(публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със 

специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за 

кандидатстване по отворени процедури;  

 Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във 

връзка с ЕСИФ;  

 Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и 

възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;  

 Сътрудничество с управляващите органи на програмите и работа с национални, 

регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на 

функциите им; 

 Експертите на ОИЦ подпомагат потенциалните кандидати и бенефициентите при 

работа с ИСУН 2020. 
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