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ВРАЦА

Областният информационен център /ОИЦ/ - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове 
в България за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.ОИЦ -  Враца е създаден по 
проект наОбщина Враца „Изграждане и функционираня на областен, информационен център в гр. Враца” 
съгласно договор БО)6)РО002-3.3.02-002в-С0001, финансиран от Оперативна програма„Техническа помощ”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалноразвитие.
За периода 13.)2.2015 -  31.12.2018 г. ОИЦ -  Враца продължава да осъществяво своята дейност за 
популяризиран) на Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за България чрез проекта 
на Община Враца „Осигуряване функционирането на Областен информационен център в гр. Враца” 
съгласно договор № БС058ЕОР00)-4.00)-0024-С0), финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.



Добре дошли във Враца!
Ангажиментът на кмета

К
азвам се Калин Каменов и съм кмет на Община Вра
ца от края на 2015 г. Ако трябва да опиша града си в 
едно изречение, то би било следното: „Враца е един 
прекрасен град за всеки, който търси предизвикател

ства и възможности." Като градоначалник съм поел задачата 
да се справям с предизвикателствата. Представителите на 
бизнеса - както предприемачи, така и утвърдени компании 
в различни сектори на икономиката са добре дошли да реа
лизират възможностите си.

Враца, освен изключително красив планински град, е място 
от където може да се управлява бизнес на територията на 6 
области в България - Враца, София област, Видин, Монтана, 
Ловеч и Плевен. В близкото минало градът е бил индустри
ален и икономически център на региона и това ми дава 
увереност, че отново ще намерим път към икономическия 
прогрес. Разбира се, с помощта на местния бизнес и външ
ните инвеститори.

Защо Ви каня във Враца?

Сигурен съм, че тук ще открите правилното място за развитие 
на своя бизнес. На следващите страници ще прочетете кон
кретните мотиви, които трябва да Ви убедят в моите думи. 
Имаме перфектна локация, подготвени кадри, традиции,

бизнес услуги, доказана образователна система и работим 
усилено по подобряване на инфраструктурата. Но най-сил
ният аргумент, за да изберете Враца, е моят екип. Наистина 
малко са местата в Югоизточна Европа, където ще срещнете 
толкова приятелски настроена и отзивчива администрация. 
Много от членовете на моя екип идват от корпоративния свят, 
което означава, че може да си говорите на един език.

Защо ще препоръчате Враца и на своите 
партньори?

Стоя зад всяка своя дума и имам личен ангажимент към все
ки бизнес, който избере да се развива във Враца. Аз и моят 
екип сме сигурни, че ще изпълним всеки ангажимент, който 
поемем към партньорите си. Това е единствената гаранция, 
че Вие ще ни препоръчате на своите партньори. Амбициите 
ни са големи, целите - високи. Не можем да си позволим да 
разочароваме нито един партньор.

Елате във Враца!



министрите

Томислав Дончев
Заместник министър-председател по 
европейските фондове и икономическата по
литика
Политиката, провеждана от правителството, е насочена към устойчиво икономи
ческо развитие на страната за постигане на стабилен и дългосрочен икономически 
растеж, посредством повишаване на конкурентоспособността на предприятията, 
насърчаване на инвестициите и предприемачеството, развитието на високотех
нологичните производства и услуги, насърчаване на иновациите и повишаване 
на производителността на труда. При формиране на икономическата политика, 
както и при дейностите за осъществяването й, се търсят действия с останалите 
правителствени политики за реализиране на приоритетите.

Възможности за стимулиране на бизнеса и развитието на бизнес средата в Северозападния район, в чийто обхват попада и град Враца, 
са заложени в Закона за насърчаване на инвестициите, Законът за корпоративното подоходно облагане, които имат за цел интегрирано 
насърчаване на инвестиционната активност и заетостта в най-слабо развитите райони на България.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) също предвижда прилагане на териториален подход за 
целенасочена подкрепа на Северозападния район. С подкрепата на проекти, изпълнявани на територията на град Враца и района се 
цели да се предоставят възможности за интервенции, водещи до намаляване на интензивността на икономическите проблеми и спра
вяне с неблагоприятните демографски тенденции.

Лиляна Павлова
Министър на регионалното развитие и 
благоустройството
Да отключим потенциала на Северозападна България.
Този регион има огромен потенциал, природни дадености, както и възможности 
бизнесът да се развива, съчетани с мерки в земеделието.
За региона има заделени 217 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж” и 
това е само началото, защото тази сума е по само една от приоритетните оси. 
Ремонтът на пътя до пещера Леденика е одобрен за финансиране, има сключен 
договор и в ход е тръжната процедура. Надявам се, че рехабилитацията на пътя ще 
стартира още през 2016 г.
Сред приоритетите на правителството е довършване на магистрала “Хемус”. Прави
телството изпълнява поетите ангажименти към Община Враца. Отпуснати бяха 6 
млн. лв. за ремонт на 8-километрова отсечка на бул. „Васил Кънчов", част от между
народен път Е79. След края на ремонта правителството безвъзмездно ще предостави 
пътя на Община Враца.

Божидар Лукарски
Министър на икономиката
Северозападът е приоритет в работата ми. С цел привличане на повече 
инвестиции, Министерство на икономиката дава допълнителен брой точки 
на проекти от този регион.
По Оперативната програма „Инвестиции и конкурентоспособност” са 
подадени 166 проектни предложения от предприятия от региона. В графа 
„Стартиращи предприятия” такива са 363 проекти. За подобряване на произ
водствения процес в малките и средни предприятия са сключени договори 
по 62 проекти в региона. Тези числа маркират една значителна тенденция 
за нарастване на бизнес активността в региона.
Качеството на подадените проекти и по трите процедури е изключително 
високо. Успяхме да опровергаем всички песимистични прогнози, а видими
те резултати ще са нови работни места и разширени възможности. Освен по 
оперативните програми, Министерството на икономиката отдава приоритет 
на бизнеса от Северозапада и при промените в Закона за насърчаване на 
инвестициите, в който също има диференциран подход за приоритетно 
финансиране.



статистика

ВРАЦА В ЦИФРИ И ФАКТИ

Враца е най-голямата община в Северозападна България. Раз
положена е на площ от 697 кв. км. Град Враца се разстила от 
планината към равнинните простори на площ от 12 500 дка. 

Градът разполага с удобни транспортни връзки и е пресечна точ
ка на европейските коридори №4 и №7. През населеното място 
минава път II-15 до град Оряхово, разположен на р. Дунав, където 
чрез ферибот се осъществява връзка с европейския транспортен 
коридор №7. Град Враца е на 111 км. разстояние от столицата София 
и на 130 км. от Дунав мост 2 Видин -  Калафат /Румъния/.

На територията на общината, в село Чирен, се намира единствено
то в България хранилище за природен газ. Освен модернизация, се 
предвижда и разширяване на хранилището, проект който Европа 
приоритетно ще финансира. Град Враца разполага с новоизграде
на газоразпределителна мрежа. Общият размер на инвестицията 
в града е 20,1 млн. евро. На територията на общината, в село Бели 
Извор, своето производство реализира един от най-големите ци
ментови заводи в България, част от световния лидер в производ
ството на цимент, инертни материали и бетон „ЛафаржХолсим". 
Сред по-големите инвестиционни проекти, реализирани в града 
са: откриване на нова производствена сграда на фирма „Интели
гентни системи за сигурност" с размер на инвестицията -  около 
2.7 млн. лв. и разкриване на сграда, обслужваща търговско-про

изводствените нужди на фирма „Златекс" с обем на инвестицията 
в сграден фонд и площадки над 1.3 млн. лв.
Град Враца разполага с офиси на български и чуждестранни банки, 
застрахователни компании, куриерски фирми, логистични бази. 
През града преминава ж.п. линия от София към Видин. Промиш
леността в община Враца обхваща традиционните отрасли на 
машиностроене, високи технологии, производство на мебели, 
хранително-вкусовия сектор, строителство, търговия и др. 
Природните дадености на град Враца дават възможност за разви
тие на туризма. На 20 км. от града е открито едно от най-ранните 
човешки селища в Европа.
Мрежата от образователни и културни институции в града и об
щината е добре развита. Враца разполага с начални, основни и 
средни училища, профилирани и професионални гимназии, дава
щи на младите хора диплом за професия, след завършено средно 
образование. На територията на града се намират и филиали на 
Медицински университет - София и Великотърновски университет 
„Св. Св. Кирил и Методий".
През 2014 г. по показатели на Националния статистически инсти
тут, населението на община Враца е 69 100 души, от които 42 662 
-  в трудоспособна възраст. В последните години данните отчитат 
прираст на заселилите се в община Враца, като само през 2014 г. 
1 301 души са избрали да живеят на територията на общината.
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статистика

БВП на човек от населението (2012 г.) в лв.

Източник: НСИ

Средногодишен коефиециент на заетост (2014 г.) в %
Благоевград [

Бургас 
Варна 

Велико Търново 
Видин 
Враца 

Габрово 
Добрич 

Кърджали 
Кюстендил 

Ловеч 
Монтана 

Пазарджик 
Перник 
Плевен 

Пловдив 
Разград 

Русе 
Силистра 

Сливен 
Смолян 

София (столица)
София (област)

Стара Загора 
Търговище 

Хасково 
Шумен 
Ябмол

0 10 20 30 40 50 60
Източник: НСИ



статистика

Рейтинг на активната прозрачност на
Фондация "Програма достъп до информация" (2015 г.) в %
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Сбор от дължините на автомагистрали, първокласни, 
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Администрация - развитие на електронното 
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Администрация - развитие на услугата от 1 до 6 (2015 г.)
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ПОНЕ 10 ПРИЧИНИ ДА 
ИЗБЕРЕТЕ ВРАЦА!

Както ще видите и на следващите страници, акцентът в това издание е върху хората. За това отделяме по-малко внима
ние на статистиките, които така или иначе са достъпни онлайн. Искаме да Ви запознаем с хората, които са потенциални 
Ваши партньори, доставчици, клиенти и служители. Кои са техните силни страни и с какво ще допринесат за развитието 
на Вашия бизнес, ако изберете да го развивате във Враца.

Защо сме убедени, че Враца е добро място за Вашия бизнес?

1
Тук ще намерите изключително добронамерена и 
прозрачна общинска администрация. На предната 
страница и кметът Калин Каменов Ви увери, че той 
лично поема ангажимент да съдейства и контролира 

административните услуги към всеки бизнес проект на тери
торията на Община Враца.

Екипът в Общината е млад и динамичен. Владее чужди 
езици, познава възможностите за европейско финан
сиране, мотивиран е да съдейства и да създава връзки 
между различните компании, които биха могли да си 

бъдат полезни. Областният информационен център и Тър
говско-промишлената палата са сред основните партньори 
на бизнеса.

3 Образователните институции 
в града са на високо ниво и 
създават кадри, които сегаш
ното състояние на икономи

ката не успява да задържи. Но при 
пълноценно сътрудничество между 
бизнеса, училищата и Общината тези 
млади и талантливи хора могат да ос
танат в града и да създават стойност 
за Вашата компания. С въвеждането 
на дуалното образование, този про
цес ще се ускори.

4 Хиляди врачани работят в 
индустриални предприятия 
на 10-20-40 километра от гра
да. Причината е че в момента 

градът не им предлага възможност.
Това са специалисти с изградени тру
дови навици, опит в международни 
компании и квалификация. Вашето предприятие може да се окаже точната алтернатива за всеки от тях. Враца разполага с 
подготвени работници.

В момента се създава все още крехка предприемаческа общност - основно в сферата на високите технологии. Присти
гането на всеки инвеститор във Враца ще дава допълнителен тласък за развитие на тази система стартиращи компании 
и те могат да си сътрудничат изключително ефективно.
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6 Работим по възстановяване на инфраструктурата в 
града. Членовете на кабинета лично се ангажират с 
подобряване на пътищата и съпътстващата инфра
структура в региона. След края на всеки голям ремонт, 

цените на парцелите около него логично ще се повишават. За 
това е разумно да се инвестира сега.

7
 В града има място за всеки нов бизнес. Освен десетките 
изоставени сгради и парцели, които са символ на една 
вече отминала епоха на разруха, Враца предлага от
лични възможности за изграждане на средни и големи 
производствени мощности.

8 Враца има добре изградена бизнес инфраструкту
ра - банкови клонове, офиси на застрахователни 
компании, регионални медии, представители на на
ционални медии, бързи куриерски услуги, фирми за 

сигурност, агенции за рекламни услуги, обучения и човешки 
ресурси. Близостта до София позволява също лесното наемане 
на топ специалисти и компании от столицата.

9 Враца е чудесно място за живот. Природата е уникал
на, скоростта за придвижване е значително по-бърза, 
отколкото в трафика на големите градове, възмож
ността да се закупи собствено жилище (включително 

къща с двор) е много по-реална, поради по-ниските цени, а 
инфраструктурата за отглеждане на деца е чудесна. Всички 
тези фактори позволяват на Вашите HR отдели или наета от 
Вас компания за „ловци на таланти" да привлече висококвали
фицирани специалисти както от целия регион, така дори и от 
София. В столицата живеят изключително много врачани, кои
то биха се завърнали в родния си град при подходяща оферта.

И не на последно място - географското поло
жение. Враца е на стратегическо място по пътя 
София - река Дунав. Г радът е център на Северо
западна България и тук може да се изграждат 

логистични бази, които да обслужват цели 6 области - Враца, 
София област, Видин, Монтана, Ловеч и Плевен. Враца се 
намира на около 100 км. от столицата, което е малко над 1 
час пътуване с автомобил. От тук могат да се управляват ло
гистични процеси към съседните страни - Румъния и Сърбия.



ЧОПТПТЕСЬ

ДИАНА ВЪРГАНОВА,
ИЗП. ДИРЕКТОР НА РОМТЕХ-3ЕС ООД

Наличие на много производствени помещения, млади хора без работа, къси разстояния и прекрасно разпо
ложение до главен път Е79 са сред предимствата за развитие на бизнес във Враца. Плюс за представителите 
на бизнес средите е това, че градът се намира близо до летище София.
Враца дава възможност на бизнеса да расте, необходимо е да се работи в тясно сътрудничество между 
местната власт и бизнес училищата.

Градът ни е с прекрасно местоположение и отлични природни дадености. Трябва всички заедно -  бизнесът, професионалните гимназии, 
ръководството на Общината и кметът - да направим план как да обучим, мотивираме и развием младите кадри, за да има възможност 
за развитие.
Провеждането на срещи между фирми от побратимени градове и използване на всички програми за трансгранично сътрудничество 
също е начин за развитие на бизнес климата във Враца.



ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ, 
ИЗП. ДИРЕКТОР НА ПРЕДСЕДНИК ЕООД

В
раца има редица предимства, които допринасят за развитие на бизнеса. Градът е областен център и разполага 

с добре развита електроенергийна мрежа.

В региона съществува транспортна инфраструктура и има развити трансгранични връзки със Сърбия и Румъния, 

важни за силната експортна насоченост на фирмата. Предимство за развитието на бизнес във Враца е това, че 

градът разполага със средни професионални училищ а. Има и регионални офиси на всички банки, предлагащи кредитни 

продукти.

Враца предлага възможност за добра информираност и публичност на национално, регионално и местно ниво, относно 

съответните преференции за бизнеса. Има допълнителни бонус-точки за ф ирми от Северозападна България, когато се 

състезават проекти от различни райони.

В близост до града се добива и основната суровина за нашето производство. В района има възможност за разширяване 

на индустриалните площи. Градът разполага с туристически обекти и забележителности, интересни за нашите чуждес

транни клиенти. Град Враца има богато културно наследство.

Нашата прогноза за развитие на бизнес климата във Враца предвижда повишаване на заетостта и инвестициите в района, 

подобряване на транспортната и бизнес инфраструктура, връщане на млади и квалиф ицирани кадри обратно в града, 

след като са получили висшето си образование.

АДРЕС: С. БЕЛИ ИЗВОР, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 1; WWW.VRATSA-STONE.COM

http://WWW.VRATSA-STONE.COM
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Сред предимствата за развитие на бизнес във Враца са благо
приятните цени за наемане и купуване на недвижим и имоти, 
наличие на квалифицирана работна ръка в бранша и предхож
дащ и инвестицията контакти  в града.

Останалите предимства са част от причините да изберем да правим 
бизнес в България, като ниски преки данъци, кредитен рейтинг на 
страната и т.н.

Можем да посочим още, че Враца дава възможност на бизнеса да расте. 
Доказателство за това е Р.Б.О. ЕООД, която към момента е достигнала 
максималния си капацитет за територията на град Враца с персонал 
от 147 служители.

АДРЕС: ГР. ВРАЦА, БУЛ. МИТО ОРОЗОВ 79 w w w .r b o .bg

http://www.rbo.bg


I f l  Ч Е Х  П Д А С 1Л
ДИМИТЪР ИВАНОВ,
СОБСТВЕНИК НА ЧЕХ-ПЛАСТ ООД
Сред предимствата за развитие на бизнес във Враца са близостта на града до столи
цата и удобните транспортни връзки. Градът се намира на основен пътен коридор, 
част от международни пътни коридори.
Враца притежава качества, които дават възможност на бизнеса да расте. О бщ ин
ската администрация е добре структурирана и добре работеща. Стойностите на 
местните данъци и такси са ниски.
Моята лична прогноза за развитие на бизнес климата във Враца предвижда реа
лизиране на все повече проекти и инициативи.

АДРЕС: ГР. ВРАЦА, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА W W W .CHEHPLAST.COM

http://WWW.CHEHPLAST.COM


ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ВЪВ 
ВРАЦА Е ОТЛИЧНА ЗА БИЗНЕСА

ДАНЪК ВРАЦА БЪЛГАРИЯ

Недвижими имоти за жилищни имоти на 
юридически лица

1.5 %о върху данъчната оценка 
на имота 4.5 %» върху данъчната оценка на имота

Недвижими имоти за нежилищни имоти 
на юридически лица

2 %о върху по-високата от 
данъчната оценка и отчетната 

стойност на имотта

4.5 %о върху по-високата от данъчната оценка 
и отчетната стойност на имотта

Туристически данък Категория 3 звезди - 0.30 лв за 
нощувка 3.00 %о

Движимо имущество До 37 kW - 0.34 лв (минимална за 
страната) 1.02 лева

Възмездно придобиване на имущество 
(Данък Дарение)

2 % върху оценката на 
прехвърляното имущество 3%

Такса Битови Отпадъци за жилищни имоти 2.25 %» Определя се въз основа на услугата, 
предлагана от сметоизвозващата компания

Такса Битови Отпадъци за нежилищни 
имоти 7.5 %» Определя се въз основа на услугата, 

предлагана от сметоизвозващата компания

Такса Депо за жилищ ни имоти 0.45 %» Определя се въз основа на услугата, 
предлагана от сметоизвозващата компания

Такса Депо за нежилищни имоти 1.5 %» Определя се въз основа на услугата, 
предлагана от сметоизвозващата компания

ВРАЦА РАЗПОЛАГА С ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ, КОИТО МОГАТ ДА 
ПРИЕМАТ ВСЕКИ ИНВЕСТИТОР

ТЕРИТОРИЯ - 2 646 Дка, НАСЕЛЕНИЕ - 18 799

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГРАД ВРАЦА

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
ТЕРИТОРИЯ -1 215 дка, НАСЕЛЕНИЕ - 24 325

ОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:
ТЕРИТОРИЯ И1 - 2 544 дка, И2 - 829 дка
Общо 3 373 дка

ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА
ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
М 1:25 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Вра
ца е разработен с цел осъществяване на дългосрочна визия за раз
витие на града и повишаване качеството на живот на населението. 
В него са идентифицирани три зони на въздействие с определено 
функционално предназначение, характеристики и състояния на 
физическата среда.
Зона с преобладаващ социален характер /C/ включва два от най-го- 
лемите жилищни квартали в град Враца, а проектите, заложени 
във визията й предвиждат подобряване качеството на социалния 
живот на гражданите.
Зона с потенциал за икономическо развитие /И1,И2/. Сред по-ва
жните проекти, заложени в интегрирания план в зони И1 и И2 са:

рехабилитация на пътната и техническа инфраструктура, изграж
дане на логистичен парк и на бизнес иновационен център.
Зона на публични функции с висока обществена значимост /О/ 
включва централната част на града, която концентрира сгради 
с административни и обществени функции, както и недвижими 
културни паметници. Предвидено е цялостно обновяване на 
централната пешеходна зона, многофамилни жилищни сгради, 
междублокови пространства, улично осветление и др. 
Останалите, маркирани на картата зони, представят жилищни 
територии /райони с поредни номера от 3 до 7 и от 11 до 13/ и индус
триални зони /райони с номера 15 и 16/, които също представляват 
интерес за инвеститорите.
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Враца Софтуер общество

Емилиян (Емо) Кадийски е социален предприемач, 
учител, програмист и най-вече - голям оптимист. В 
момента работи по изграждане на софтуерна ин
дустрия във Враца чрез академията Враца софтуер 
общество и също като учител по програмиране в ПТГ 
„Н. Й. Вапцаров".
Завършил е Информатика в СУ „Св. Климент Охрид
ски", а преди това ПМГ „Акад. Иван Ценов" гр. Враца.

Като преподавател как виждаш връзката образование-бизнес 
и има ли изгледи да търпи развитие?
През 2015г в ПТГ "Н. Й. Вапцаров" откриваха паралелка Системно 
програмиране, в която се подготвят софтуерни специалисти. 
Софтуерните компании във Враца са заявили желание да инвес
тират време и усилия в развитието на учениците. Също така двете 
9-месечни програми на Враца софтуер са изцяло съобразени с 
нуждите на бизнеса.

Защо развивате проекта си във Враца?
Защото във Враца има амбициозни млади хора, за които липсват 
възможности за предизвикателна и добре платена работа. Чрез 
нашите 9-месечни курсове по програмиране даваме възможност 
на такива хора да започнат кариера в софтуерната индустрия. 
Индустрията в България се нуждае от голям брой специалисти 
и вярваме, че Враца може да спомогне поне малко за запълване 
на тази липса.

Кое може да върне младите специалисти от Враца, които са 
получили добро образование в други градове да се върнат у 
дома?
Качествени компании, които откриват офиси в града и предлагат 
предизвикателна и добре платена работа. Това е напълно възмож
но в 21-ви век и все повече компании го правят, нужно е да има 
добро образование и интерес от страна на местната общност. А 
във Враца ние имаме добри предпоставки и за двете.

Какъв е бизнес климатът в града и каква е прогнозата Ви за 
неговото развитие в близките 5 години?
В момента повечето бизнеси във Враца са в сферата на търговия
та и услугите. С навлизането на технологиите и възможностите 
да работиш дистанционно (не само в ИТ сферата) очаквам все 
повече хора да се завръщат във Враца след като получат добро 
образование и да се развиват в града.

С какво Враца може да привлече компании от IT сектора да 
отворят офиси в града?
Възможността да привличат добри таланти и професионалисти, 
които могат да задържат в дългосрочен план. Защото във Враца 
няма пренасищане със софтуерни компании и ако условията на 
работа са добри единствените опции един програмист на напусне 
фирмата е да се премести в друг град. Враца е близо до София, 
което допринася допълнително удобство за големите компании.

Технологичният гигант Google ще подкрепи следващата учебна година на 
академията по програмиране „Враца софтуер общество". Чрез програмата 
Google Rise Award ще бъдат финансирани дванадесетмесечните обучения, 
които врачанската софтуерна организация провежда безплатно за ученици 
и граждани.
През 2016 г., организациите получили т.нар. безвъзмездна помощ на Google 
са 27, като основната част са от САЩ. В Европа печелившите са шест, а 
„Враца софтуер общество" е единственият български проект.



ТАТЯНА ВАСИЛЕВА , ДИРЕКТОР НА ПРИРОДО- 
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ"

ОБРАЗОВАНИЕ

• Възпитаниците на ПМГ „Акад. Иван Ценов" се обучават в профил природо-математически в спе
циалности: математика, информатика, биология и здравно образование с интензивно изучаване 
на английски език и география и икономика с интензивно изучаване на немски език. Нашите 
ученици са отлично подготвени кадри в областта на компютърните технологии, софтуерната 
индустрия, телекомуникациите, електрониката, енергетиката, оптимизацията и управлението 
на транспорта, машиностроенето, химическата промишленост, архитектурата и строителството, 
правото, банковите и застрахователни дейности, управлението на фирми, предприемачеството, 
медицината, фармацията и др.
• Това, което би направило нашите ученици още по-ценни за инвеститорите, освен квалификаци
ята и компетентностите, свързани с обучението им, са качествата, постигнати в училище на ниво 
възпитание -  висока степен на отговорност към поставените задачи, мотивираност, трудолюбие, 
инициативност, умения за работа в екип, отвореност към иновациите.
• Ръководството на училището е отворено за партньорства с фирми, организации и институции, 
които биха били полезни за израстването на възпитаниците на гимназията.

ВИКТОР КРЪСТЕВ, ДИРЕКТОР НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ"
• СОУ „Христо Ботев" предлага ефектно обучение, функционална грамотност и лич
ностно развитие на своите ученици. Училището разполага с подготвени кадри за 
посрещане нуждите на бизнеса - висококвалифицирани специалисти, които имат и 
опит в разработването и реализирането на дейности по национални и международни 
проекти.
• В хода на обучението си, учениците придобиват знания по два чужди езика -  англий
ски, руски, немски или италиански, както и знания в областта на програмирането и IT 
технологиите. Младите хора излизат от училище с изградени аналитични, теоретични, 
но и практични познания и могат да бъдат включени в изпълнението на различни 
проекти и научно-изследователска работа.
• Сътрудничеството между образование и бизнес е общ приоритет. Желанието ни е в 
бъдеще и двете страни да разчитаме на квалифицирани и мотивирани кадри. Успешно
то постигане на тази цел е възможно само ако протегната ръка от страна на училището 
бъде поета от бизнеса.

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА, 
ДИРЕКТОР НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ"

• Езикова гимназия „Йоан Екзарх" има подготвени кадри в областта на чуждите езици - английски, 
немски, френски, испански, руски.
• Нашите ученици имат интерес към реализация в сферите на туризма и извършване на превода
чески услуги.
• Ръководството на Езикова гимназия „Йоан Екзарх" сме винаги готови и отворени за партньорство 
сбизнеса.

ИНЖ. РУМЯНА ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

• ПГТР Враца има дългогодишен опит в обучението на кадри в професиите търговски представител, 
техник-технолог в ХВП, продавач-консултант, счетоводство, банково дело, готвач, барман, сервитьор, 
ресторантьор и др.
• Нашите ученици имат желание и професионална подготовка да се реализират в сферата на рес- 
торантьорството, кетъринга, хотелиерството, търговията, туризма, хранително-вкусовата промиш
леност, предприемачеството.
• Ръководството на училището е готово да си партнира с бизнеса при осъществяване на различни 
проекти, обучения, тренинги, практики и други. ПГТР Враца работи успешно с държавни и общински 
институции, частни фирми, детски градини, училища, неправителствени и работодателски органи
зации.



ТЪРГОВСКО-П РОМ И Ш Л EH А 
ПАЛМ А - ВРАЦА Щ )

Търговско-промиш лена палата - Враца е неправител
ствена организация на деловите среди в региона, която 
подпомага, насърчава и представлява интересите на свои
те членове и съдейства за развитието на международното 
и ко н о м и че ско  сътрудничество. Учредена е от а кти вни  
предприемачи през 1991 година. Тя е изградена и се ръководи 
от принципите на доброволност, автономност и самофинан
сиране и е част от системата на търговско -промиш лените 
палати в България.

Мисията на Палатата е да съдейства за развитие на бла
гоприятна икономическа среда в региона на Северозападна 
България.

ТПП-Враца работи в тясно сътрудничество с представи
тели на националните, регионални и местни власти, и други 
неправителствени организации, както и с бизнес организа
ции и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПП, с 
изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица 
и Ботевград, обединява над 2500 активни стопански субе
кта на територията на региона, независимо от формата на 
собственост.

Търговско-промиш лена палата - Враца предлага на 
своите клиенти следните услуги:

- Търговски регистър, сертифициране на документи и 
глобални стандарти GS1;

- Вписване в Търговския регистър на БТПП на фирми, тър
говски представителства на чуждестранни лица, договори 
за търговски представителства;

- Издаване и заверка на външ нотърговски документи, 
сертиф икати за произход, за ф орсмажор, АТА карнети, 
съдействие за доброволно уреждане на спорове между 
български и чуждестранни търговци;

- Бюро „Преводи и легализации" извършва писмени 
преводи и легализация на лични и фирмени документи, 
писмени и устни преводи на специализирани текстове и по 
време на срещи и събития;

- Библиотека - богат набор от бизнес каталози, матери
али за панаири и изложби, богата литература по въпроси, 
засягащи Европейския съюз;

- Арбитражен съд - разглеждане и разрешаване на меж
дународни арбитражни въпроси, както  и спорове между 
български фирми;

- Национален център за професионално обучение - клон 
Враца, основан през 2001 год. Това е първият български 
учебен център, лицензиран от Националната Агенция за 
Професионално образование и обучение към М инистерски 
съвет. НЦПО има клонова мрежа в цялата страна.

- Бизнес информационни и консултантски услуги, пазар
ни проучвания, маркетингова дейност, защита на интелек
туалната собственост;

- Привличане на инвестиции, подпомагане стартиране 
на нов бизнес и повишаване на заетостта.

ИНФОРМАЦИОНЕН И 
ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
От 2008г. към ТПП-Враца ф ункционира  Европейски 

информационен и иновационен център Enterprise Europe

Netw ork, като част от най-голямата информационна и кон
султантска мрежа в подкрепа на бизнеса, не само в Европа, 
но и в света. Тя насърчава иновациите с цел превръщането 
им в пазарен успех за фирмите.

Мрежата:
- О сигурява подкрепа и услуги за малките и средни 

предприятия, особено в ранния стадий от развитието им, 
за да станат по-иновативни и да засилят технологичния си 
капацитет;

- Предоставя консултации, помощ  и подкрепа на фирми 
по въпроси, свързани с ЕС, интернационализация на биз
неса, технологичен трансфер и иновации, международни 
изследователски дейности, търсене на партньори в чужбина, 
достъп до финансиране и други;

- Предоставя услуги и консултации за Оперативни про
грами с Европейско финансиране, за програма Хоризонт 
2020, включително за Инструмента за подпомагане на МСП;

- Организира събития по теми, важни за фирмите в ре
гиона;

- О рганизира двустранни бизнес срещи и мисии в стра
ната и чужбина за фирми от различни сектори;

- Издава ежемесечни бюлетини, предоставящи възмож
ности за бизнес и технологично сътрудничество;

ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВРАЦА

От 2009г. ТПП-Враца е приемна структура на Инфор
мационен център Europe D irect Враца, част от информа
ционната мрежа EUROPE DIRECT. Центърът се подкрепя 
от ТПП-Враца, Европейската комисия и Европейския пар
ламент. EUROPE DIRECT е информационна служба, която 
подпомага гражданите да намерят отговорите на своите 
въпроси за Европейския съюз. Предоставя информация, 
свързана с Европейския съюз, включително за това какви са 
Вашите права и възможности като граждани на Европейския 
съюз и как да ги използвате. Предлага отговори на общи 
въпроси, а ако Вие имате конкретен и специфичен въпрос, 
може да Ви насочи към най-добрия източник на информация 
и консултации на европейско, национално, регионално и 
местно ниво.

Чрез информационен център Европа Д иректно Враца, 
ТПП-Враца:

- стимулира активния диалог и съпричастността сред 
гражданите на Северозападна България към процеса на 
Европейска интеграция;

- поощрява гражданите за установяване на пряка връзка 
с институциите, като по такъв начин съдейства за промяна 
нагласите на хората за активно участие в процеса на взе
мане на решение на местно, регионално, национално и 
европейско ниво;

- подпомага създаването на активна гражданска среда в 
Северозападна България, като провокира обществеността 
с разнообразни кампании по водещи политики на Европей
ския съюз.



ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ГР.Враца 
ул. „Полк. Кетхудов" № 4, тел.: 092/627431 и ел. поща: oic_vratza@abv.bg

Северняшка сватба в 
местността Леденика във 

Врачански Балкан.

В града се развиват над 20 вида 
спорт, като специален акцент има 
върху футболния отбор „Ботев" Враца.

Национален 
туристически 
поход „По пътя 
на Ботевата 
чета" Козлодуй -  
Околчица 2016 г.

Тържествен 
митинг-заря за 
140-годишнината от 
подвига на Ботев.

С 3D mapping бе дадено началото на 
„Ботеви дни 2016".

Във Враца се провеждат 
множество събития в сферата 
на Информационните 
технологии.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

- A f/ V
ЕДНА ПОСОКА
МНОГО възможности

Маркетинговият профил на Община Враца е изготвен по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център в гр. 
Враца" - Договор № BG05SFOP001-4.001-0024- C01 финансиран от Оперативна програма„Добро управление", съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg
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