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Този материал е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорност за 
съдържанието му носи единствено Община Враца и по никакъв начин не може да се счита, 

че отразява възгледите  на  Европейския съюз. 
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Докладът се издава по проект „Общината – катализатор на икономическото развитие” на 
Община Враца, съфинансиран от Европейския съюз по програма ФАР– Трансгранично 
сътрудничество България – Румъния, Съвместен фонд за малки проекти. 
 
„Европейският съюз се състои от 27 страни-членки: 27 различни нации са готови да споделят 
своето бъдеще. По време на петдесетгодишния период на разширяване те заедно изграждат 
зона на мир, стабилност, прогрес и солидарност. Европейският съюз е пример за 
преодоляване на конфликти и насърчаване на помиряването чрез тясно сътрудничество за 
постигане на общи цели при зачитане на социалния суверенитет и териториалната цялост на 
страните-членки. Но Европейският съюз не е съсредоточен само върху себе си, амбициите 
му са да сподели своите постижения и ценности със страни и народи извън границите на 
съюза. „ 
 
Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейският съюз. 
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Обща информация 

 
 България Румъния 

Присъединена в 

ЕС 

януари 1, 2007 януари 1, 2007 

Официално 

наименование 

Република България Република Румъния 

Кратко 

наименование 

България Румъния 

Държавно 

устройство 

Парламентарна република Република 

Знаме    

Карта  

  

Официален език Български Румънски 

Местоположение Югоизточна Европа, Балкански 
полуостров граничи с Черно море, 
между Румъния и Турция 

Югоизточна Европа, Балкански 
полуостров 

югоизточна Европа, граничи с 
Черно море, между България и 
Украйна 

Сухопътни 

граници 

Общо - 1,808 Км; Съседни 
държави - Гърция 494 км, 
Република Македония - 148 км, 
Румъния  - 608 км, Сърбия и 
Черна гора  - 318 км (Всички със 
Сърбия), Турция  - 240 км;  
Крайбрежна ивица - 354 км 

Общо - 2,508 км; Погранични 
страни - България 608 км, Унгария 
443 км, Молдова 450 км, 
Югославия 476 км, Украйна 
(север) 362 км, Украйна (изток) 
169 км; брегова ивица - 225 км 

Морски граници Съседна зона - 24 мили 
ексклузивна икономическа зона -  
200 морски мили териториално 
море - 12 Мили 

крайбрежна зона - 24 морски 
мили; континентален шелф - на 
дълбочина 200 метра или до 
дълбочината на експлоатация 
специална икономическа зона - 
200 морски мили; акватория - 12 
морски мили 

Географски 

координати 

43 Градуса сев.ш., 25 градуса 
изт.д. 

46'00 сев.ш., 25'00 изт.д.  

Климат Умерен; хладен, влажни зими; 
горещи, сухи лета 

умерен; студена облачна зима с 
чести снеговалежи и мъгли, 
слънчево лято с чести дъждове и 
гръмотевични бури 

Терен Основно планински с низини на 
север и югоизток 

Централният Трансилвански 
басейн е отделен от Молдовската 
равнина на изток от Карпатските 
планини; на юг Трансилванските 
Алпи го разделят от Валачанската 
равнина.  

 

Крайни височинни Най-ниска точка - Черно Море 0 м; Височинни граници: най-ниска 
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точки най-висока точка - връх Мусала 2 
925 м 

точка: Черно море 0 м най-висока 
точка: Молдовеану 2,544 м  

Природни ресурси Боксит, мед, олово, цинк, 
въглища, дървесина, 
обработваема земя 

нефт (намаляващи запаси), 
дървесина, природен газ, 
въглища, желязна руда, сол, 
обработваема земя; 
хидроелектроенергия 

Географски 

забележителности 

 контролира най-лесно проходимия 
сухопътен маршрут между 
Балканите, Молдова и Украйна 

Религия Източноправославно 
християнство православни 84%, 
мюсюлмани 12%, евреи 1%, 
католици, протестанти, арменци 

Източноправославни 

православни (87%); католици 
(5%); протестанти; мюсюлмани; 
евреи 

Часово време + 2 часа от Гринуич Няма разлика с българското 
време 

Парична единица Лев Лея 

Столица София Букурещ 

Големи градове София, Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе 

Букурещ, Крайова, Тимишоара, 
Констанца 

Територия 110 910 кв. км  

 

237 500 кв. км 

Площ Обща - 110,910 кв.км; суша - 
110,550 кв.км; Вода - 360 кв.км 

Обща - 237,500 кв. км; суша - 
230,340 кв. Км; вода - 7,160 кв. км  

Сравнима площ малко по-голяма от Тенеси малко по-малка от Орегон 

Население 7,7 млн. души 21,6 млн. души 

22,760,449 ('92) , 22, 395,848 
(оценка '98 г.) 

Етнически състав Българи 83,6%, турци 9,5%, роми 
4,6%, други 1,5% 

румънци (89%); унгарци (7%); 
роми (2%); германци (>1%)  

Независимост 22 септември 1908 1877 от Турция; провъзгласена за 
република на 30 декември 1947 

Национален 

празник 

Ден на Независимостта, 3 март 
(1878) 

1 декември - Ден на обединението 
(на Румъния и Трансилвания)  

Конституция 12 юли 1991 8 декември 1991 

БВП 26,65 млрд. USD 98,56 млрд. USD 

Ръст БВП 5,5 % год. 4,1 % год. 

Време за 

започване на 

бизнес 

32 дена 11 дена 

Интернет 
потребители  

283 на 1000 души 208 на 1000 души 

Икономически 

институции  

 

Министерство на икономиката и 
енергетиката  
Министерство на финансите  
Българска народна банка  
Агенция за чуждестранни инвестиции  
Българска фондова борса  
Централен депозитар  
Национален статистически институт  
Агенция за приватизация  
Българска търговско-промишлена 
палата  

Министерство на малките и средни 
предприятия и кооперациите  
Министерство на финансите  
Румънска Народна Банка  
Национален Институт по Статистика  
Пазар на ценните книжа RASDAQ  
Букурещка фондова борса (BVB)  
Търговско - промишлена палата на 
Румъния и Букурещ  
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Окръг/ Район  СЗРП Долж 

Област Враца Олтения 

Съкращение VR DJ 

Герб  
 

Карта 

              

Площ 3 620 km² 6-то място – 7 414 km² 

Население 205 797 3-то място; 718 874 (към 
01.07.2005)  

Население под 15 

години  

15 %  

Население над  70 

години 

14,3 %  

Религия Българи 92%; роми - 6-10 %, 
турци – 0,7%, други – 1 % 

 

Гъстота 57,8 души на km² 101 души на km² 

Административен 

център 

гр. Враца гр. Крайова 

Надморска височина 150-300 м  

Гъстота, жит./km²   

Пощенски код 3000 200000 

Телефонен код + 359 (92) +40 (251) 

Уеб-сайт www.oblast.vratsa.bg   www.prefecturadolj.ro 

Полезни изкопаеми Врачански камък, природен газ, 
строителни материали 

 

Водещи отрасли � Машиностроене,  

� хранително вкусова 
промишленост,  

� текстилна и шивашка 
промишленост,  

� производство на елементи, 
детайли и оборудване,  

� добивна промишленост, добив 
и обработка на каменни 
блокове и мрамор, добив на 
цимент,  

� строителна дейност,  

� енергетика – производство и 
добив, добив и съхранение на 
нефт и газ. 

� Машиностроене 
(автомобилостроенето, 
тежко електрическо и 
транспортно 
оборудване, 
електрооборудване) 

� Електроника 

� Химическа индустрия 

� Текстилна 
промишленост 

� Строителство 

� Мебелно производство 

� мелничарската 
индустрия, 

� млекопроизводството, 
захарната индустрия, 

� производството на бира, 
олио и масла, 

� преработката на 
плодове  

� производство на 
алкохолни напитки 

Кметство Враца  Крайова 
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Община Враца Карйова 
Окръг/Област Враца Долж, Олтения 
Съкращение  DJ 
Карта 

  
Герб 

  
Площ 697 km²  

Население 79 033 (към 31.12.2005 г.) 304 142 жители (преброяване 
2005 г.) 

Религия Българи 96 %; роми – 4-5 %, 
турци – 0,1 %, други – 1 % 

 

Гъстота 116 души на km²  

Средногодишния 

прираст на 

населението 

- 4,8 % - 0,8 % 

Население под 15 

години 
15 % 15,5 % 

Население над 75 

години 
н/д 3,0 % 

Население над 70 

години 
9,8 % н/д 

Водещи отрасли � Хранително вкусова 
промишленост – млечни 
продукти, месни продукти; 

� Добивна промишленост, 
добив и обработка на 
каменни блокове и мрамор, 
производство на цимент; 

� Текстилна и шивашка 
промишленост; 

� Производство на 
елементи, детайли и 
оборудване; 

� Строителна дейност;  

� Машиностроене;  

� Енергетика – добив и 
съхранение на нефт и газ. 

� Машиностроене 
(автомобилостроенето, 
тежко електрическо и 
транспортно оборудване, 
електрооборудване) 

� Електроника 

� Химическа индустрия 

� Текстилна промишленост 

� Строителство 

� Мебелно производство 

� Мелничарската индустрия, 

� Млекопроизводството, 
захарната индустрия, 

� Производството на бира, 
олио и масла, 

� Преработката на плодове  

� Производство на алкохолни 
напитки 

Кмет инж. Воислав Бубев Антоние Соломон  

Адрес 3000 Враца, ул. Стефанаки 
Савов 6 

Primăria Municipiului Craiova  

Str. A.I.Cuza, nr. 7 

200585 Craiova 

Телефонен код + 359 (92) 62 45 81 централа +40 (251) 

Уеб-сайт www.vratza.bg www.primariacraiova.ro 
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Стокообменът между България и Румъния продължава да расте 
 

Към 31.12.2006 общият размер на годишния стокообмен между България и Румъния е USD 1395,6 млн. (с 23,5 % повече от предходния период 2005 
год.), от който износът е USD 911,2 млн. (ръст от 23,9 %), вносът е USD 484,4 млн. (ръст от 22,8 %), като външнотърговското салдо е USD + 426,8 млн. 
Данните са от Румънския Национален статистически институт. 
 
Делът на България във външната търговия на Румъния е 1,7 %, като делът в износа е 2,8 % (7 място), а делът във вноса е 0,9 % (25 място). Най-голям 
износ към България северната ни съседка е отбелязала в сектора на минералните продукти, следван от метали и метани изделия и сектор химически 
продукти. При вносът от България челно място заемат металът и металните изделия, следвани от минералните продукти, пластмаса, каучук и 
изделия, машини, апарати и ел. оборудване.  
 
В Румъния са регистрирани 656 смесени българо-румънски дружества, с общ инвестиран капитал от USD 13,0 млн., с тежест от 0,07%, България заема 
42 място в листата на чуждестранните инвеститори, представени в Румъния (към 30.06.2006). 
 

 
Стокообмен между България и Румъния за периода 2000 г.- 2005 г. 
 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

 
млн.лв. 

отн. дял 

% 
млн.лв. 

отн. дял 

% 
млн.лв. 

отн. дял 

% 
млн.лв. 

отн. дял 

% 
млн.лв. 

отн. дял 

% 
млн.лв. 

отн. дял 

% 

Износ 187.4 1.8 281.9 2.5 330.0 2.8 397.8 3.1 619.6 4.0 697.7 3.8 

Внос 495.0 3.6 377.3 2.4 337.2 2.0 452.1 2.4 669.5 2.9 1070.5 3.7 

Източник: http://www.brcci.eu/ 
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Област Враца 

 

 

Област Враца се намира в Северозападната част на България и 

е с територия от 3619.8 кв.км. В границите на областта са 

включени 10 общини с население от 209 124 души (към 

31.12.2005). Административният център гр. Враца се намира на 

международен път Е-79 /коридор № 4/ на 116 км северно от 

столицата град София. Северната граница на областта 

позволява пряк достъп до международния воден път - река 

Дунав. 

 

Икономика   

Природогеографското й положение не затруднява развитието на основните стопански 

дейности. Равнинните релефни форми на изток, север и запад позволяват свободно 

проникване на въздушни маси с океански и континентален характер, което има определено 

значение за развитието на земеделието. Икономогеографското положение на областта, 

определяно като отношение на дадената територия спрямо разположения стопански 

потенциал, се характеризира със съществени позитивни особености. Това се дължи на 

наличието на уникална природна даденост, каквато е река Дунав. Тя е изиграла огромна 

роля не само за тази територия, но и за историческото и стопанско развитие на България. 

Преди всичко тя е естествен път, който ни свързва с останалите крайдунавски страни и 

улеснява международните връзки. Река Дунав има значение за развитието на 

международния транспорт, за земеделието, риболова, спорта, стопанският туризъм и 

рекреация. Тя се явява основен локализационен фактор за множество промишлени обекти. 

Все още обаче потенциалът на р. Дунав не се използва пълноценно и правилно. Необходим 

е общ европейски подход за комплексното използване на реката и общи усилия за 

намаляване на замърсяването на водите. 

Структурата на нетните приходи от продажби по икономически сектори и отрасли показва, че 

преобладава делът на преработващата промишленост. Брутният вътрешен продукт за 

област Враца възлиза на 1 203 562 хил. лв. по данни за 2005 г., което представлява 60.4% от 

общият за Северозападния район БВП и около 3,4 % от общия за страната. На човек от 

населението за 2005 година се падат 5 518 лв., което е 143% от БВП за Северозападния 

район и 125% от този за България. Брутната произведена продукция по икономически 

дейности за 2005 година за област Враца е 1 106 502 хил.лв. и показва увеличение с 21% 

спрямо 2004 година.  

Базирайки се на показателя брутна добавена стойност по икономически сектори може да се 

обобщи, че за периода (2000-2006) икономическите сектори индустрия и услуги се развиват 

успешно в област Враца. Основен дял в създаваната добавена стойност в област Враца има 

сектор Индустрия, което е индикация за икономическо развитие и активност. Като цяло 

област Враца е с най-голяма икономическа активност от областите в СЗРП, независимо от 

леките спадове в относителните тегла на някои показатели за 2004 г. 

Традиционно развити отрасли от промишлеността за област Враца са: 

• Енергетика;  

• Строителство; 

• Добивна и преработвателна; 

• Машиностроене и металообработване; 
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• Дърводобив и дървообработване; 

• Шивашка и текстилна промишленост; 

• Хранително - вкусова промишленост.  

На територията на Врачанска област се намира най-голямата централа в България за 

производство на електроенергия - АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. През област Враца преминават над 

900 км тежки електропроводи /110 КВ, 220 КВ, 400 КВ/. Същевременно са изготвени и 

проекти за развитие на алтернативни енергийни източници, като построяване на малки ВЕЦ 

по поречието на река Искър. Изградените хранилища /складове/ за природен газ са сериозна 

възможност за алтернативно гориво на съществуващите на територията на областта 

ТЕЦове. 

Повечето от предприятията, работещи на територията на областта са в частния сектор. 

Може да се каже, че по-индустриализирана е южната част на областта. Най-голям е броят на 

промишлените предприятия в района на областния център, специализирани главно в 

металообработването, текстилната промишленост, производство на мебели, 

хранителновкусова промишленост и др.  

Област Враца има традиции в развитието на земеделието и животновъдството, като основен 

фактор за това са благоприятните природни и климатични условия. Общата площ на 

земеделските земи е 2 927 558 дка, а обработваемата площ е 2 524 384 дка, вкл. ниви 2 259 

752 дка., трайни насаждения и лозя 87 633 дка; естествени ливади 175 253 дка; мери и 

пасища - 403 174 дка. По-голяма част от нивите се засяват с пшеница, царевица, слънчоглед, 

ечемик и ръж и по-малко с люцерна и зеленчуци. Трайните насаждения и лозята имат малък 

дял в обработваемата земя. На територията на област Враца се отглеждат крави, овце, кози, 

свине, птици, зайци, коне, магарета, пчели и буби на копринената пеперуда. Броят на 

наличните животни е относително малък, имайки предвид големия потенциал за 

производството на продукция от животновъдството и отчитайки възможностите за 

производство на фураж за изхранване на животните. Преобладаващи са фамилните ферми. 

Развитието на туризма в областта се обуславя от разнообразните природни дадености. На 

територията на Природен парк "Врачански Балкан" са оформени 3 зони за отдих и туризъм с 

три планински хижи: Околчица, Пършевица и Леденика. От изключителен интерес е района 

на проломът "Вратцата"с отлични условия за алпинизъм. Създадени са интересни 

туристически обекти на територията на Природен парк "Врачански балкан": Еко-пътека, 

Детски еколого-образователен център в района на хижа Пършевица, както и Посетителски 

центрове.  

Чуждестранните инвестиции в област Враца към 31.12.2005 те възлизат на 99591,4 хил. 

щатски долара. Основни вложения са направени в "Белоизворски цимент" АД - главно от 

Швейцария, "Си Ти Ай" АД - от Италия и "Сънитекс" - гр.Мездра. 

Средномесечната работна заплата в областта през 2006 г. е била около 380 лв. Офисните 

помещения се отдават на цена 5-10 евро на кв.м., в зависимост от местонахождението на 

имота. Наемните цени на кв.м. складова или промишлена площ е около 2 евро. 

Приоритетни отрасли 

� производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 

� хранително – вкусова промишленост, вкл. преработваща; 

� производство на строителни материали и строителство; 

� селско и горско стопанство – екологично и традиционно; 

� туризъм, търговия и услуги; 

� производство на мебели и текстилна и шивашка промишленост. 
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Инфраструктура 

Пътната мрежа в област Враца включва 1277 км от републиканската пътна мрежа, от които 

първокласни - 50 км, второкласни - 232 км, третокласни - 345 км, 2 км пътни връзки и 749 км 

четвъртокласни общински пътища. Като цяло пътната мрежа е развита добре. Тъй като на 

територията на областта се намират АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и Фериботен комплекс "Оряхово" - 

обекти с национално и международно значение, трафикът на международните превози е 

силно натоварен и постоянен. 

На територията на областта се намира и изключително важният железопътен възел, 

осигуряващ връзката на Северозападна България със столицата София и вътрешността на 

страната - гара Мездра. 

Железопътната мрежа и съоръженията към него само на територията на Област Враца, са 

както следва: 

Нормални ж.п. линии: 

� по ІІ-ра жп линия София-Варна от км. 61+500 до км. 96+000 = 68,830 км 

� по VІІ-ма жп линия Мездра –Видин от км. 0+000 до км 49+335 = 62,167 км 

� гарови коловози - 60,609 км, от тях - 40,857км- електрифицирани коловози 

Всичко: 190,606км в т.ч. електрифициран: еднопътен железен път- 42,430км и 41,796км – 

двупътна ж.п. линия. Дължината на индустриални коловози в област Враца и коловози на МТ, 

вкл.МО са с дължина -59,577 км релсов път. Железопътният транспорт преминава през 

четири от общините а област Враца – Мездра, Враца, Роман и Криводол. Водещият 

железопътен възел, който има и национално значение, е гара Мездра. Тя осигурява връзката 

на Северозападна България със столицата София и вътрешността на страната. Другите по-

големи железопътни гари са общинските центрове – Враца, Криводол и Роман. 

Водният транспорт на територията на област Враца е свързан с река Дунав и се 

осъществява от пристанищата в Оряхово, Козлодуй и пристанищния комплекс на "АЕЦ - 

Козлодуй" ЕАД. 

При град Оряхово действа фериботния комплекс - "Оряхово - Бекет". Чрез него се поддържа 

трансграничната връзка на областта с окръг Долж от съседна Румъния. Двете области стоят 

в основата на учредения Еврорегион "Евродунав". 

Водоснабдителните системи, обслужващи над 200 хиляди жители от Врачанска област, имат 

обща дължина от 2 855 км. Тук са включени външни водопроводи – 944 421 метра, от които 

РVС – 4 820 метра, полиетилен – 9283 метра, етернит – 711 461 метра, стомана и чугун – 217 

152 метра и поцинковани водопроводи – 1 705 метра. Вътрешната водопроводна мрежа в 

област Враца е 1 910 639 метра, от които – полиетилен – 17 698 метра, етернит – 1 710 580 

метра, стомана и чугун – 146 912 метра и поцинковани метални тръби – 35 449 метра. 

Енергийната инфраструктура на територията на област Враца е представена от няколко 

предприятия добиващи енергия – АЕЦ “Козлодуй” ЕАД – град Козлодуй, МВЕЦ “Мездра”, 

МВЕЦ “Брусен”, МВЕЦ “Искра” – град Роман и фабрики за производство на екобрикети от 

слама и дървени отпадъци в град Мизия и селата Остров и Люти брод, 

газоразпределителното дружество “Булгаргаз” ЕАД ПГХ – село Чирен, топлоснабдителното 

дружество “Топлофикация–Враца” АД и електроразпределителното дружество–

“Електроразпределение – Плевен” ЕАД – клон Враца. 

Чрез изградената съобщителна мрежа се осигуряват услуги от “Българска 

телекомуникационна компания” АД – РУ “Далекосъобщения” – Враца, мобилните телефонни 

оператори – “Космо България Мобайл” ЕАД, “Мобилтел” ЕАД, “БТК Мобайл” ЕООД и от 

“Български пощи “ЕАД.
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Окръг Долж 

 

Окръг Долж е се намира в югозападната част на Румъния и се 

простира върху площ от 7 717 кв. км., което представлява 3.1% от 

общата територия на страната. От север на юг регионът се пресича 

от река Жуи (Jui), от където идва и името Doljiu ( Долен Жуи). На юг 

окръгът граничи с р. Дунав – 150 км. граница с България. 

Населението на Долж наброява около 718 874 жители (към 

01.07.2005) Административен център на окръга е град Крайова, 

първи по важност в региона и с повече от 300 000 жители.  

Икономика 

В икономиката на окръга основно място заема сектора на селското стопанство. Тук се 

намират 3,9 % от обработваемите земи на Румъния. Секторът дава работни места на голяма 

част от населението на региона и съставлява основна част от вътрешната продукция на 

окръга. Добре развитото земеделие дава силен тласък на мелничарската индустрия, 

млекопроизводството, захарната индустрия, производството на бира, олио и масла, 

преработката на плодове и производство на алкохолни напитки. В индустриално отношение, 

водещи сектори в Долж са: 

� Машиностроене 

� Електроника 

� Химическа индустрия 

� Текстилна промишленост 

� Строителство  

� Мебелно производство 

Силно развито е и автомобилостроенето, благодарение на намиращия се в региона завод на 

DAEWOO. В град Крайова действа един от най-големите заводи за тежко електрическо и 

транспортно оборудване – Електропутере. Окръг Долж има силен туристически потенциал. 

Историческото наследство на региона предлага на посетителите разнообразие от ценни 

модерни исторически и културни паметници, изкуство и традиции. Налице са и доста 

природни забележителности и резервати. Туристическата база на Долж се състои от повече 

от 1100 места в хотели, мотели и вили.  

В инвестиционно отношение регионът е доста привлекателен за чуждестранните компании. В 

момента в Долж са регистрирани и действащи около 600 фирми с чуждестранен капитал – 

повечето в големите градове. Благодарение на добре развитата инфраструктура и природен 

потенциал се очаква интересът към региона да нарасне в близко бъдеще. Средната месечна 

заплата през 2005 г. е била около 265 евро. Офисите и търговските площи варират в цената 

на кв. м. между 7 и 15 евро, в зависимост от разположението на имота. 

Инфраструктура 

Окръг Долж се характеризира с добре развита инфраструктура. Транспортната мрежа се 

състои от 221 км железопътни линии, 424 км национални пътища и 1621 км вътрешни. Чрез 

жп линията Букурещ-Крайова-Тимишоара-Ямболия се осъществява връзка със Сърбия. 

В региона има две пристанища, които осигуряват връзка с България. Пристанищата са 

разположени при Калафат и Бекет. 
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Община Враца 

 

Общината е с територия от 697 кв. км и е разположена в близост 

до столицата София, на 80 км от ферибот на Дунав при Оряхово 

и на 83 км  от речното пристанище Лом. Градът Враца заема 

около 2 % от територията на Общината. Средната надморска 

височина за Враца е 410 м.  

Враца има население от 63 260 жители (по данни на НСИ) (или 

78 516 жители по постоянен адрес) към /2005/, а цялата община 

79 033 (по данни на НСИ) и 93 317 жители по постоянен адрес) 

към /2005/. Мъжете представляват приблизително 49 %, а жените 

– 51 %. По-голяма част от населението са  от българската 

етническа група  (96 %), турска – 0,11 %, Ромска (циганска) – 2,50 

%, Друга – 1 %. 

 

Икономика 

В различните исторически епохи град Враца се е развивал като значимо  обществено, 

пазарно и културно средище. Следите от човешка дейност по тези места датират още от 

новокаменната ера. Първите обитатели - тракийското племе трибали развили висока 

материална култура, останки от която се намират и днес на територията на Врачанския 

регион. Уникалните находки, открити при археологически разкопки на “Могиланската могила” 

във Враца, в Букьовци и в Рогозен носят интересна информация за процъфтяваща древна 

цивилизация. Римляните, които оценили географското и стратегическото положение на 

земите около Искърския пролом, ги превърнали в непристъпна крепост, контролираща най-

късия път от Дунава към юг и запад и към богатите рудни находища високо във Врачанската 

планина. Върху руините на крепостта славяните съградили селище, което нарекли “Вратица” 

- твърдина, с важно значение и през Втората българска държава. В средните векове то 

разширило границите си и се превърнало в голям център с развити занаяти и стоково-

парични взаимоотношения. От това време са останали в наследство многобройни паметници 

на духовната и материалната култура. През Възраждането градът дава много светли 

личности, оставили трайни следи в политиката, дипломацията, национално-освободителното 

движение, в културата и просветата. Тези епохи, събития и хора са показани в богатите и 

привлекателни експозиции на Регионалния исторически музей. 

В сравнение с другите общини в област Враца, най-много промишлени предприятия има в 

Община Враца. Специализирани са главно в: 

• Хранително-вкусова промишленост; 

• Производство на цимент и строителни материали;  

• Машиностроенето и металообработването; 

• Текстилната и шивашка промишленост;  

• Производство на мебели;  

• Производство на оборудване за енергетиката, химическата промишленост;  

• Дървообработване;  

• Строително-ремонтни дейности, заготовки и строително-монтажни работи и др.  
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Активно работещи предприятия на територията на община Враца, вписани в БУЛСТАТ към 

31.12.2006 г. са 12 811 бр. Структурата на фирмите по икономически дейности показва, че 51 

% развиват дейност в областта на търговията и ремонта. Ангажираните със селско, ловно, 

горско и рибно стопанство са едва 2 %. Делът на фирмите от добивната и преработваща 

промишленост е 12% и близо до нея са заетите в хотелиерство и ресторантьорство.  

 

Субекти по икономически дейности за Община Враца, вписани в Агенция по 

вписванията към 31.12.2006 г.

7%

7%
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Строителство

Търговия и ремонт

Хотели и ресторанти

Транспорт и съобщение

Финансово посредничество

Операции с имущество и бизнес услуги

Държавно управление, задължително 
обществено осигуряване

Образование

Здравеопазване и социални дейности

Други дейности

Източник: Агенция по вписванията 

 

 

Географското местоположение, богатата флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и 

удобните транспортни връзки, са предпоставка за устойчивото развитие на туризма на 

територията на Природен парк Врачански Балкан. Туристическите продукти са свързани с 

алтернативния туризъм – планински, велосипеден, етнографски, спортен, орнитоложки, 

екологичен, с елементи от селски туризъм. Вилите и хотелите във Врачанския балкан, 

предлагат идеални възможности за организиране на зимни и летни екологични лагери за 

деца, които се съчетават с образователни програми. 

Община Враца създава благоприятни възможности за чуждестранните инвестиции в 

промишлеността, търговията, финансовия сектор, туризма, селското стопанство и други 

отрасли, а така също и в изграждането на подходяща инфраструктурата, която стимулира 

развитието на бизнеса. В момента във Враца развиват дейност повече от 30 компании с 

чуждестранно участие, които осигуряват работа на около 10 % от работната сила. Средната 

месечна заплата през 2005 г. е около 145 евро. Цената на кв. м. на офисите и търговските 

площи варира между 90 и 550 евро, в зависимост от разположението на имота. 

Инфраструктура 

През територията на общината преминават важни железопътни и шосейни коридори с 

национално и международно значение. Град Враца е пресечна точка на два от най-големите 

европейски транспортни коридора – коридор 4 и коридор 7. Географското й положение ще 

придобие още по-голямо значение с изграждането на Дунав мост 2 при Видин. 

♦ Коридор № 4 – Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Будапеща 

Крайова / Констанца – Видин – Враца – София – Солун /Пловдив – Истанбул 

♦ Коридор № 7 – Рейн – Майн – Дунав (Дунавският воден път). През Враца 

минава път II-15 до Оряхово, който е гръбнак на пътната инфраструктура във 

Врачанска област, град разположен на р. Дунав, където се намира най-
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натоварения в момента наш ферибот и осъществява връзка с коридор 7. 

Международни пътища 

Е 79 - Гърция – Западна Европа; София – Враца – Видин – Крайова 

II – 15 Враца – ферибот Оряхово - Бекет 

Железопътният транспорт играе важна роля за комуникациите в Общината – 10 км двойна 

ж.п.линия и 35 км електрифицирана. Първокласните пътища през територията на Общината 

са 15,6 км; второкласните – 4,7 км; третокласните – 5 км и общинските – 117,5 км. Уличната 

мрежа е с дължина 126 км. 

Водопроводната мрежа е с външна  - с дължина 258 км, от която за захранване на гр. Враца 

се използват 121 км; вътрешна – с обща дължина 396 км, от които в гр. Враца е 154 км. 

Градът е снабден с канализационна мрежа за отпадни битова и дъждовна води с обща 

дължина 92 км.  

Електрическа мрежа. На територията на Общината са изградени 3 подстанции, 465 броя 

трансформаторни постове със средна инсталирана мощност 300 KW. Ел. проводите, средно 

напрежение са с дължина 198 км. Мрежата за ниско напрежение включва въздушна мрежа с 

дължина 185 км и кабелна мрежа с дължина 235 км.  

В едно от населените места на Общината – с. Чирен, на 15 км от град Враца, се намира 

единственото в страната хранилище на природен газ, изградено през 1974 г. на база 

изтощено газово находище. Недостатъчния брой на газохранилища в югоизточна Европа и 

прогнозираното възходящо развитие на газовия пазар в България и съседните й страни са 

основните причини, които очертават добрата перспектива за подземното съхранение на 

природен газ в България и в частност в ПГХ Чирен. При рязък спад на температурите 

съхраняваните в газохранилището около 1,5 млрд. куб. м газ се използват за регулиране на 

налягането в националната и транзитната газотранспортни системи на "Булгаргаз". 

Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова газификация и 

много добре развита промишлена такава /близост на газопроводи от националната 

газопреносна мрежа до предприятията в промишлената зона, изградени 

газоразпределителни станции (ГРС) и арматурни пунктове/. Враца е център на един от 8-те 

региона, на които е разделена националната газопреносна мрежа, а именно – регион 

“ЗАПАД”. 
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Община Крайова 

 

 

Градът с територия от 81.41 кв.км е разположен приблизително в 

центъра на Олтения / една от 8-те области в Румъния / на едно 

разстояние от 227 км от Букурещ и 68 км от Дунава.   

Крайова има население от 304.142 жители /2005/ в същото време 

цялата зона на метрополия – Крайова наброява близо 400 000 

жители /2005/. Мъжете представляват приблизително 48%, а 

жените - 52%. По-голяма част от населението са православни, 

съществува и една малка стара общност романо-католическа.  

Исторически данни 

Археологически находки в днешна Крайова показват, че там е имало древни селища на гето-

даките, датирани към 400-350 г. пр.н.е. Името на Крайова е отбелязано за първи път писмено 

на надгробна плоча на Владислав І. В края на 15 век Крайова е известен търговски център, а 

още в края на 14 век е назовавана във всички източници град. 

Със засилването на властта на местните боляри (банове), Крайова става за сравнително 

кратък период един от най-важните политически центрове в страната, а владетелите й дори 

са имали правото да секат собствени монети. През средновековието Крайова е била важен 

военно-стратегически център в борбата срещу Отоманската империя. 

През 18 век Крайова изживява особено труден период. Крайовското болярство посреща с 

особена враждебност фанариотската власт над Влашко, назначавана от султана. Затова, 

след победата над турците през 1718 г., тук със задоволство приемат австрийското 

управление. Когато обаче през 1726 г. боляринът Георге Кантакузино (Gheorghe Cantacuzino) 

е свален от власт, болярите от Крайова започват действия срещу хабсбургската 

администрация. Започва и силно хайдушко движение, на което властта не може да се 

противопостави и на практика е принудена да изостави Олтения. 

През 1735-1770 г. Крайова става столица на анархичен регион, без реална власт. През този 

период Крайовската власт на бановете вече не е институцията, която в миналото е 

съперничела на държавната власт в страната. През 1761 г. постоянната резиденция на 

бановете се мести в Букурещ. Едва през 1770-1771 г. Крайова отново става столица на 

Влашко, тъй като за Букурещ воюват Русия и турците. 

Икономиката и развитието на Крайова понасят силни щети през 18 век и началото на 19 век, 

заради съкрушителното земетресение през 1790 г., чумната епидемия през 1795 г., 

опустошителния пожар през 1796 г. и заради факта, че градът става арена на военни 

действия при атаките на Пазван-оглу паша от Видин през 1806 г. Градът се възстановява 

едва след руско-турската война от 1828-1829 г., когато настъпва период на относително 

спокойствие за Влашко. През 1848 г. населението на града е около 20 000 души. 

В края на 19 век Крайова има вече над 40 000 жители, малки фабрики и работилници за 

химическа продукция, селскостопански машини, тютюнопроизводство и др. През 1913 г. при 

правителството на Титу Майореску (рум.: Titu Maiorescu) тук е подписан мирният договор, 

слагащ край на Балканската война, известен като "Крайовски мирен договор ". 

През 1940 г. в Крайова се състои "Румънско-българска конференция", на която на 7 

септември 1940 г. се подписва т.н. Крайовска спогодба, с която Южна Добруджа се връща на 
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България. През '60-те години градът става силен промишлен център – развиват се 

машиностроенето, автомобилостроенето, самолетостроенето, химическата и хранителната 

промишленост, енергетиката. 

Икономика 

Крайова от дълги години е бил един важен пазарен център с главно занятие търговия, 

цялата история на града е белязана от позицията му на търговски и административен възел. 

През 2002 г. икономическата дейност на Крайова е в сферата на услугите, но през 2006 леко 

се индустриализира. Икономическите агенти вписани в търговския регистър на Община 

Крайова са 16 693 бр. За Община Крайова броят на икономическите агенти /на 1000 жители 

нараства от 29.5 % на 1000 жители през 2004, на 52.2 % през 2006 , т.е. един ръст от 76% в 

течение само на 2 години/. 

Профил на икономическите агенти по дейности през 2006г. 

 

4,00%

3,80%

57,70%

4,90%

10,90%
18,70% Industrie

Constructii

Comert si reparatii auto

Transport, depozitare

Hotelarie, restaurante

Alte servicii (informatica,
imobiliare, publicitate)

 

 

Инфраструктура 

Община Крайова се характеризира с добре развита инфраструктура.  

Транспортната мрежа се състои от 419,16 km от : 

 - мрежа от наземни пътища/пътна мрежа/; 

 - мрежа от ж.п. линии; 

 - мрежа от въздушни линии.  

♦ Европейски пътища: 79,38 kм, от които  13,13 kм улици в община Крайова, като с една 

дължина от 17,66 kм пресича други селища (41,5 % от цялата дължина на 

европейските пътища - 191 kм – са в рамките на окръг Долж);  

♦ Национални пътища: 36,31 kм (6,5 kм улици в община Крайова) от които с една 

дължина от 19,8 kм  пресича селища (8,5 % от общата дължина на националните 

пътища – 423 kм – са в рамките на окръг Долж.);  

♦ Пътища на окръга: 182,8 kм (16,6 % от общата дължина на пътищата в окръга – 1100 

kм – в рамките на окръг Долж)  

♦ Общински пътища: 120,6 kм (20,4 % от общата дължина на общинските пътища– 591 

kм – са в рамките на окръг Долж).  

Община Крайова е един важен железопътен възел в системата на железопътните ж.п. 

линии, поляризирайки икономически и социално, колкото окръг Долж, толкова и цялата 

област на развитие юго-западно. Дължината на ж.п. мрежата в окръг Долж е 221 км. /79 км. 

Промишленост 
 

Строежи 
 

Търговия –авторемонтни 

 

Транспорт  и   складове 

 

Хотели  и  ресторанти 

 
Др.услуги:/информатика, недвижими 

имоти, публичност реклами/ 
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електрифицирана/, община Крайова е главния ж.п. Възел в област Олтения. Ж.п. възелът 

Крайова осигурява връзка в посока изток-запад и север-юг чрез следните ж.п. магистрала M 

900 (двойна, електрифицирана): Темишоара – Крайова – Букурещ.   

• ж.п. линия 902 (обикновенна, неелектрифицирана):Крайова – Питещ – Букурещ  

• ж.п. линия 912 (обикновенна, неелектрифицирана):Крайова – Калафат (митнически 

пункт за преминаване на Дунава с ферибот)  

• ж.п. линия 202 (електифицирана): Крайова - Филиаш – Търгу-жиу – Бумбешти Жиу – 

Петрушан – Симериа.  

 

Водоснабдяване и канализация. Дължината на мрежата за водоснабдяване - 414 км включва 

водонапорни кули, осигуряващи необходимото налягане на водата до потребителите. 

Канализационната мрежа има обща дължина от 340 км.  

Инфраструктура за захранване с ел. енергия. Община Крайова се захранва с ел.енергия от 

националната ел.мрежа посредством трансформаторни станции от 110/20/6 kW, които имат 

смесен характер. Електрическата мрежа за разпределение е съставена от въздушни ел. 

линии с дължина от 43.127 kм  и подземни ел. линии с дължина от 7.665 км. На ниво община 

съществуват два източника за производство на ел.енергия /ТЕЦ I Salnita и ТЕЦ II Крайова) , 

която се разтоварва в националната енергийна система, чрез мрежа от високо напрежение, 

въздушна (LEA 110 и 220 kW).  

Инфраструктура за производство и разпределение на топлинната енергия. Дължината на 

разпределителната мрежа на топлоенергията в Крайова, включва R.A. Топлофикация, в 

момента е 491 км. Броят на апартаментите включени в системата за централно топлинно 

захранване е 69.311. Системи за производство и разпределение на топлинна енергия:  

� Система за производство и централизирано  разпределение на топлината чрез 

топлофициране на града. 

� Система за производство и разпределение чрез квартални топлоцентрали. 

� Система за производство в топлоцентрали от индустриален тип. 

� Система за произвеждане чрез собствени централи към апартаментите /локално 

парно/ 
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Потенциални области за сътрудничество/Проекти 

 

Основните отрасли развити или с потенциал за развитие във Враца са: 

Важни за местното икономическо развитие са онези отрасли и сектори на икономиката, които 

притежават силно местно присъствие, заедно с потенциали за растеж в перспектива, а това е 

свързано и се обуславя от иновативното поведение на икономическите субекти, от 

производството/предлагането на продукти/услуги, намиращи се във фаза на навлизане и/или 

на развитие от своя жизнен цикъл, както и от развитието на производства с висок размер на 

добавената стойност, висока оперираща ефективност и производителност.  

� Добивна и преработваща промишленост, включваща хранително – вкусова 

промишленост, производство на мебели, текстилна и шивашка промишленост; 

� производство на строителни материали и строителство; 

� селско и горско стопанство – екологично и традиционно; 

� туризъм, търговия и услуги; 

Постигането на икономически растеж предполага да се използват сравнителните и конкурентни 

преимущества на района, които са обусловени от специфичните условия – природогеографски, 

културно-исторически, традиционни производства и качество на човешките ресурси. 

Инструмент за постигане на устойчивост на икономическото развитие на района е повишаване 

на вътрешното търсене и потребление чрез подобряване на конкурентноспособността на 

икономиката. Фактори, които дават тласък за конкурентноспособност и за повишаване на 

заетостта в района са чуждите инвестиции, развитието на малкия и средния бизнес и 

качеството на образование.  

Едни от най-важните конкретни действия за повишаване на инвестиционната активност и за 

привличане на външни инвеститори са: 

� действия, свързани с подобряване на инвестиционната атрактивност на 

национално, областно и общинско ниво са подобряване на инфраструктурата, 

подобряване на административното обслужване, повишаване на квалификацията, 

езикови умения и други; 

� целенасочен, активен инвестиционен маркетинг на национално, областно и 

общинско ниво; 

� съдействие на бизнеса за контакти и партньорства с потенциални инвеститори; 

� целенасочени инвестиции в иновации; 

� целенасочени инвестиции в избрани отрасли, приоритетни за общината; 

� съдействие за развитие на предприемачеството сред населението; 

� съдействие за нормативно премахване на пречките за инвестиции – намаляване 

прага на инвестицията при класирането им; комасация на земеделските земи и 

други; 

� изработване и прилагане на областна, респ. общински програми за стимулиране на 

инвеститорите; 

� подобряване сътрудничеството между местна власт и бизнес. 

Специфично: Меморандум за изграждане на мост – Оряхово – Бекет 
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Отраслите с „предимство” за инвестиции са:  

� добивната и преработваща промишленост, включваща хранително – вкусова 

промишленост; производство на мебели; текстилна и шивашка промишленост; 

� производство на строителни материали; 

� строителство; 

� селско и горско стопанство – екологично и традиционно; 

� туризъм, търговия и услуги; 

 

Новият Европейски съюз, включващ България и Румъния, се състои от почти половин милиард 

души. За да може ЕС да постигне своя пълен потенциал, всички страни-членки ще трябва да 

възприемат някои промени. Новите страни членки на ЕС ще трябва да инвестират много в 

технологиите – не само, за да отговорят на условията за членство на съюза, но и за да 

направят крачка напред към изграждането на едно информационно общество.   

Според пазарните данни това вече се случва: През последните години Централна и Източна 

Европа се радват на невиждан бум в сектора на информационните и комуникационни 

технологии, за разлика от повечето световни пазари, където ръстът на този сектор е без 

промяна или отрицателен. Днес, когато другите технологични пазари вече започват да се 

възстановяват, пазарът в Централна и Източна Европа остава един от най-динамичните. 

• Икономическо развитие 

o Определяне на области с общ интерес (Национална и регионална индустрия) 

o Формиране на общи икономически дялове 

o Развитие и повишаване на някои продукти от Балкански произход 

• Производство на енергия 

o Слънчева енергия 

o Геотермални източници 

o Възможности на хидроенергията 

• Изследване и развитие, нововъведения 

o Академично сътрудничество 

o Укрепване на сътрудничеството в областта на изследванията и развитието на 

нововъведения  

• Възстановяване на Балканските ценности 

o Възстановяване и развитие на Балканския туризъм 

o Подобряване администрирането на културното наследство 

o Съживяване и едно по-добро представяне на Балканската идентичност  

Привлекателни сектори за инвестиране в България и Община Враца 

� Автомобилни части 

� Аутсорсинг на бизнес процеси 

� Недвижими имоти 

� Електроинженерство 

� Електроника 

� Машиностроене 

� ИКТ & Телекомуникации 

� Текстил и облекло 

� Хранително-вкусова промишленост  

 

 


