
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - МОНТАНА

Проект № 0057-ОМА-3.3: „Областен информационен център – Община Монтана
(ОИЦ-Монтана)”, договор № BG161PO002-3.3.02-0003-C0001, финансиран от Оперативна

програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие

ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА

СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС

НА МЕСТНО НИВО

Община Брусарци

10.05.2012 г.



СТРУКТУРА

27 областни информационни центъра в цялата страна

ЦЕНТРАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН

ОФИС

ЦЕНТРАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН И
КООРДИНАЦИОНЕН

ОФИС
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Дирекция
„Информация и системи за
управление на средствата
от ЕС”, Администрация на

Министерски съвет
Предоставя услуги

за служителите
на областните

информационни
центрове



ЦЕЛИ

 Да се осигури равен достъп до информация и
прозрачност;

 Да се намалят разликите в нивото на
информираност между хората в по-големите
градове, от една страна и в по-малките
населени места, от друга;

 Да се осигури по-голяма публичност и
прозрачност при реализацията на
Оперативните програми, съфинансирани от
Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) 
на ЕС.



ПРОЕКТ

 Областен информационен център – Монтана
(ОИЦ-Монтана) е проект на общинската
администрация, одобрен и финансиран от
ОПТП

 Стойност на проекта – 372 350 лв.

 Изпълнение – до средата на 2014 г.

 ОИЦ-Монтана – част от национална мрежа, 
включваща всички областни градове



ДЕЙНОСТИ

 Информационни срещи в общините
от областта

 Работни срещи с медиите

Информиране за възможностите
за финансиране по СКФ



ДЕЙНОСТИ

 Каталог с добри практики

 Издаване на брошури за ролята на
СКФ в област Монтана

 Анкетни проучвания за ролята и
значението на еврофондовете на
местно ниво

Подобряване на прозрачността
и популяризирането на проектите



УСЛУГИ

 Експертни

 Информационни

 Комуникационни

 Логистични



ЕКСПЕРТНИ

 Предоставяне на информация на
потенциалните бенефициенти за
възможностите за кандидатстване по
оперативните програми;

 Осигуряване на отговори на въпроси, 
включително препращане към други
специализирани източници на
информация;

 Подготовка и предоставяне на
информация до местни/областни
медии.



ИНФОРМАЦИОННИ

 Представяне на информация за оперативните
програми, по телефон, електронна поща или на място;

 Разпространение на информация и документи
по открити процедури по ОП;

 Предоставяне на информация за добри практики;

 Разпространение на безплатни информационни
материали;

 Предоставяне на обща информация за политиките
на ЕС;

 Предоставяне на информация, брошури и други
материали за съответната област.



 Работа с целевите групи;

 Сътрудничество с УО/МЗ на оперативните
програми;

 Създаване и поддържане на активно
сътрудничество с националните и/или регионални
медии;

 Сътрудничество с други мрежи за информация на
ЕК, областните управи и регионалните структури
на министерствата.

КОМУНИКАЦИОННИ



ЛОГИСТИЧНИ

 Възможност за ползване на място на специфична литература и
информационни ресурси;

 Събития за популяризиране на оперативните
програми – семинари, посещения, лекции и др;

 Подкрепа и участие в информационните

кампании на ЦИКО, УО и МЗ;

 Достъп до компютър с Интернет;

 Осигуряване на екрани, излъчващи филми, популяризиращи
Кохезионната политика.



ПРЕДСТОЯЩО

 Гореща линия

 Единен номер

 Интранет мрежа

 База данни



ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Информационни срещи:

23 май Община Монтана;

31 май Община Георги Дамяново.



ОБРАТНА ВРЪЗКА

Областен информационен център
Монтана

3400 Монтана,
ул. „Иван Аврамов” № 10, 

бл. „Аврора” 3
Тел.: +359 96 300 560

E-mail: oic@montana.bg



ОБРАТНА ВРЪЗКА
3400 Монтана, ул. „Иван Аврамов” № 10, бл. „Аврора” 3

Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic@montana.bg



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ
ЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!

Румен Цветков
Експерт „Информационно обслужване и услуги”

Тел.: +359 96 300 560
Моб.: +359 879 958 077

E-mail: rtsvetkov@montana.bg


