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През изминалата една година от реализацията на проект „Осигуряване 

функционирането на Областен информационен център - Разград“ стартираха всички основни 

дейности, необходими както за обезпечаване съществуването на ОИЦ, така и за неговото 

ефективно функциониране. Областният информационен център е присъединен към 

действащи общински договори за доставка на ел. енергия, водоснабдителни и 

канализационни услуги, охрана, предоставяне на електронни съобщителни мобилни и 

стационарни услуги, интернет, поддръжка на климатични съоръжения, доставка на 

канцеларски материали и др. Почистването, кетъринга за част от работните срещи, 

софтуерното поддържане на компютърните системи и обслужването на видеостената, 

монтирана на фасадата на общинския културен център са възложени по реда на ЗОП с 

договори от м. май 2016 г. През м. ноември 2016 г. са възложени и извършени ремонтни 

дейности в офиса и е доставено допълнително обзавеждане. 

Сключени са договори и за изработването на рекламни материали по проекта, както и 

за брошури, дипляни и банери. Част от рекламните материали вече са изготвени и се 

разпространяват сред участниците в информационните събития, а брошурата, предоставяща 

информация за оперативните програми в периода 2014 – 2020 г. освен в хартиен вариант, 

може да бъде намерена и в електронен такъв на страниците на Община Разград  

http://www.razgrad.bg/images/stories/Programi_proekti/2016/Broshura_Programite_2014-2020.pdf 

и на ОИЦ в Единния портал на еврофондовете в България 

https://www.eufunds.bg/razgrad/item/15987-nova-broshura-za-evroprogramite-2014-2020.  

В периода 12 – 13 октомври 2016 г. се проведе едно от най-атрактивните събития по 

проекта – Кампания „Дни на Европа в Разград“, популяризираща еврофондовете в 

Разградска област. Събитието бе посветено на 12 октомври – Деня на българската община и 

обхвана над 500 участници. В рамките на кампанията бяха проведени традиционната вече 

колоездачна обиколка на обекти, реновирани с евросредства, културно-образователна 

програма „Младите таланти на Разград” (с участието на деца и младежи от Градски 

мажоретен състав, Модерен балет „Арабея”, Вокална група „Веселите глухарчета”, Детска 

танцова школа  „Хорце”, Танцова формация „Феникс” към Центъра за работа с деца и 

възпитаници на Центъра за ученическо техническо и научно творчество, които представиха 
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викторината „Спомен за бъдещето”. Проведен бе конкурс за рисунка на асфалт „Децата на 

Разград рисуват Европа” и междуквартален турнир по шахмат в квартали, които са били 

иновирани с европейски средства. 12 отбора от 5 разградски училища взеха участие във 

волейболния турнир, който се организира със съдействието на Българската федерация по 

волейбол.  Кампанията бе финализирана с концерт „Европа на младите хора”, с участието на 

таланти от Музикална школа „Илия Бърнев” – Разград и група „Рока Рола”. 

През 2016 г. ОИЦ извърши две информационни обиколки в общините от област 

Разград – през м. април и през м. декември, по време на които участниците в събитията бяха 

запознати с актуалните и предстоящи за обявяване процедури по оперативните програми. 

841 са посетителите в офиса на Областния информационен център (452 мъже и 389 

жени). 917 са постъпилите въпроси по различни канали, които са получили отговори от 

експертите в центъра. 


