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Проект № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен 

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

 

На 22 декември 2021 г. в залата на Областният 

информационен център – Перник (ОИЦ - Перник) се проведе 

заключителна пресконференция по проект № BG05SFOP001-

4.004-0018 „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 представители на местните медии, общински 

служители, екипа на проекта, служители на центъра и др. 

Ръководителят на проекта инж. Иван Искренов представи 

изпълнените дейности и постигнатите резултати при 

изпълнението на проекта.  През изминалите 3 години повече 

от 885 представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и граждани са 

посетили офиса на ОИЦ, търсейки информация, свързана с европейското финансиране и са  

получили отговори на своите запитвания свързани с Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. ОИЦ-Перник е провел 39 публични информационни събития за 

информиране на потенциални бенефициенти от всички шест общински центъра в областта и 6 

срещи за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии. На 

събитията са присъствали над 585 посетители. Дейността на ОИЦ-Перник през изминалите 

години е отразена в над 229 публикации в регионалните електронни и печатни медии. ОИЦ-

Перник се включи и в провеждането на общите национални инициативи, осъществени от 

мрежата от 27 информационни центрове в България. 

С изпълнението на основната дейност по проекта „Осигуряване функционирането на ОИЦ 

през периода 2019-2021 г.“ е постигнато изпълнението на главната цел на процедурата, 

Националната комуникационна стратегия и на Споразумението за партньорство - надградена е 

познаваемостта и информираността за европейските фондове и програми, като ОИЦ Перник 

съзнателно и целенасочено работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление 

на програмите финансирани от ЕСИФ, като гради широко обществено доверие и подкрепа.  

Офисът на ОИЦ-Перник ще продължи да функционира и през следващите две години, като се 

финансира по проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от 

Областни информационни центрове 2022-2023 г.“, Оперативна програма „Добро управление”. 
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