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www.eufunds.bg 
Този документ е създаден в рамките на АДБФП BG16RFOP001-1.010-0001-C01, проект „Подобряване на състоянието 
на образователната инфраструктура в град Видин“ BG16RFOP001-1.010 – Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 - Видин, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПП 2014-2020 г. 

ПОКАНА 

ОБЩИНА ВИДИН 

има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод официална церемония 

„Първа копка“ по Проект BG16RFOP001-1.010-0001-C01  

„Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“,  

финансиран в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" 

на ОП "Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР), схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) BG16RFOP0011.010 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“ 

Пресконференцията ще се проведе на 12 септември от 10.00 ч в залата на Община Видин 

Повече подробности за заложените цели на проекта, фазите на изпълнение и очакваните 

резултати ще представят: 

  Инж. Огнян Ценков – кмет на Община Видин 

 Инж. Цветан Асенов – зам.-кмет на Община Видин 

Официалните церемонии „Първа копка“ в двете училища ще се проведат както следва: 

 от 13.00 ч в двора на СУ "Цар Симеон Велики“( ул. „Търговска“№ 6) 

 от 14.00 ч в ППМГ „Екзарх Антим I“ (ул. „Княз Борис I“ №25) 

Изпълнението на предвидените дейности ще доведе до подобряване на условията за 

образование и обучение за всички учащи в ППМГ "Екзарх Антим I" и в СУ "Цар Симеон 

Велики“ и ще има пряк ефект върху подобряване на условията на труд и повишаване на 

качеството на работната среда. Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на 

визията за развитие на община Видин, дефинирана в Общинския план за развитие 2014-

2020 г. „Община Видин - среда на устойчив растеж и обновена селищна инфраструктура, 

предоставяща равен достъп до общественозначими услуги, високо качество и стандарт 

на живот и социална сигурност на населението, съхранено и оползотворено културно-

историческо наследство и околна среда за развитие на туризма, реализиран 

интермодален транспортен потенциал на трансгранично ниво“.   
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