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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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Цели на Структурните фондове, 2007 - 2013 г. 

 

Цел "Конвергенция" (сближаване): Целта ще бъде насочена към ускоряване на 

конвергенцията на най-слабо развитите държави членки и региони, чрез подобряване 

условията за растеж и заетост; увеличаване и подобряване качеството на инвестиции във 

физическия и човешкия капитал; развитие на иновациите и на "обществото на знанието"; 

приспособимост към икономическите и социалните промени; опазване и подобряване на 

околната среда, както и на административната ефективност.  Тази цел ще бъде приоритет на 

Общността. 

Цел "Регионална конкурентоспособност и заетост": Целта ще изключва най-слабо развитите 

региони и ще е насочена към засилване на регионите, конкурентоспособността и 

привлекателността, както и заетостта чрез иновации и насърчаване на "обществото на 

знанието", предприемачество, опазване на околната среда, подобряване на достъпа до 

транспорт и телекомуникационни услуги, адаптивността на работниците и бизнеса.  

Цел "Европейско териториално сътрудничество": Ще осигурява подкрепа за хармонично и 

балансирано развитие на територията на ЕС, трансгранични дейности, транснационално 

сътрудничество, работа в мрежа и обмен на опит между регионалните и местните власти. 
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Основни цели, направления и приоритети на Стратегията от Лисабон  

Основни цели на Стратегията от Лисабон - 2010 г. 

1. Да се създаде динамична и основана на знанието икономика 

2. Да бъде осигурен ускорен и устойчив икономически растеж 

3. Да бъде възстановена пълната заетост, безработицата да бъде сведена до равнища, 

постигнати от най-напредналите страни 

4. Да бъдат модернизирани системите за социална защита  

Основни индикатори за постигане на целите от Лисабон 

• Средногодишен темп на икономически растеж - 3% 

• Разходи за научноизследователска дейност - 3% от БВП; 

• Общо равнище на заетост - 70% и заетост на жените - 60% 

• Най-малко 85% от хората на възраст 20 - 24 г. да са завършили средното си 

образование 

Основни направления на Стратегията от Лисабон 

Първо направление:  

Провеждане на икономическата реформа и подготовка за преход към икономика на знанието 

- 6 приоритета: 

1. Европа - информационно общество за всички 

2. Вътрешен пазар - подобряване на стопанския климат, конкурентоспособността и 

иновациите, намаляване на регулативните разходи за бизнеса, интелектуалната 

собственост, премахване на трансграничните бариери, доизграждане на енергийния 

пазар и пазара на въздушен транспорт 

3. Финансови услуги - интегриране на финансовите пазари; редуциране на 

административните бариери; интеграция на пазара на финансови услуги и капитали 

4. Предприемачество и новаторство - подпомагане на МСП и осигуряването им с 

рисково финансиране 

5. Европейско изследователско пространство – развитие на изследователска дейност и 

технологични разработки; създаване на центрове за върхови постижения; 

висококачествени комуникационни мрежи; стимули в областта на данъчното 

облагане, патентното право и рисковото финансиране; насърчаване мобилността на 

научните работници 

6. Преглед на финансовите инструменти на Общността с цел пренасочване 

Второ направление: 

Укрепване на Европейския социален модел чрез инвестиране в хората - 5 приоритета: 

1. Европейски социален модел - нови знания и умения; гъвкавост на работната сила; по-

устойчива и "активна" социална защита 

2. Заетост - възстановяване на пълната заетост 

3. Образование и професионално обучение - приспособяване на предучилищното, 

основното и средното образование, усвояване на знания през целия живот; 

инвестиции в човешки ресурси; достъп до Интернет; ново поколение учители 

4. Социално приобщаване - преодоляване на изолацията; устойчиви пенсионни доходи; 

стабилна среда за хората от третата възраст 

5. Нова динамика на социалния диалог – по всички аспекти на икономиката на знанието 

и социалната политика 
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Основни цели и приоритети на НПР на България и секторните 

стратегии за развитие в периода до 2013 г. 

 

Национален план за развитие 2007- 2013 г. 

Цели 

� Достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична 

икономика на знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие. 

� Повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на 

заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на 

живот. 

Приоритети 

♦ Подобряване и развитие на базисната инфраструктура. 

♦ Развитие на човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура. 

♦ Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 

♦ Устойчиво и балансирано регионално развитие. 

♦ Развитие на селските райони и земеделието. 
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Стратегия по заетостта 2004 - 2010 г. 

Цели 

� Средносрочна цел (2004 - 2007 г.): Повишаване на заетостта и ограничаване на  

безработицата. 

� Дългосрочна цел (до 2010 г.): Повишаване на икономическата активност и трудовия 

потенциал на населението. 

Стратегически подцени: 

⇒ Увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата. 

⇒ Подобряване на качествените характеристики на работната сила и повишаване 

на  производителността на труда. 

⇒ Постигане на социална кохезия и реинтегриране на уязвимите социални групи, 

които са с най-малки шансове за участие и реализиране на трудовия пазар. 

Приоритети 

♦ Политика на доходите, насърчаваща заетостта. 

♦ Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и средния 

бизнес за  разкриване на повече и подобри работни места. 

♦ Стимулиране на удължаването на трудовия живот и провеждането на политика 

за активно стареене. 

♦ Повишаване, на адаптивността на работната сила към променящите се 

условия в икономиката. 

♦ Увеличаване на човешкия капитал и активизиране на политиката за обучение 

през целия  

♦ живот. 

♦ Развитие- на политика за равни възможности и свободен, достъпен за всички 

социални групи, пазар на труда. 

♦ Развитие на активната политика на пазара на труда, насочена към пълноценна 

социално-икономическа интеграция на рисковите групи на пазара на труда. 

♦ Ограничаване и преодоляване на регионалните различия на трудовия пазар. 

 

Стратегия за насърчаване развитието на малки и средни предприятия 2002- 2006 г. 

Основна цел 

� Създаването на благоприятна среда и условия за развитието на конкурентоспособен 

сектор на МСП, които ще ускорят икономическия растеж на страната при запазване на 

макроикономическата стабилност. 

Приоритети 

♦ Опростяване на административната и нормативната среда за МСП. 

♦ Подобряване на финансовата среда. 

♦ Подкрепа на иновациите и технологичното развитие. 

♦ Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект. 

♦ Европеизация на МСП. 

 

Иновационна стратегия 

Повишаване конкурентоспособността на българската индустрия. Това означава 

изграждането на индустрия, "основана на знанието", т.е. внедряване на нови изделия, 

материали и технологии за производство, управление и услуги, въз основа на съвременни 
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научни разработки. 

⇒ Чуждестранни инвестиции. 

⇒ Технологични паркове. 

⇒ Стимулиране на предприемачеството. 

⇒ Държавни приоритети в областта на науката. 

⇒ Формиране на трайна национална научна политика. 

⇒ Стимулиране на вътрешната и външната интеграция на научните институции. 

⇒ Разработване на нови механизми за ефективно финансиране на науката й 

научните изследвания. 

 

Стратегия за насърчаване на инвестициите 2004 - 2010 г. 

Основна цел 

� Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на 

стабилен и устойчив икономически растеж чрез насърчаване на инвестициите. 

Подцели: 

⇒ Децентрализация и подобряване на възможностите на регионално и местно ниво 

за привличане на инвестиции. 

⇒ Подобряване на качеството й ефективността на услугите, предоставяни от 

транспортната инфраструктура както на национално, така и на регионално и 

местно ниво. 

⇒ Създаване на условия за икономически растеж и увеличаване на заетостта на 

основата на потенциала на районите за развитие. 

⇒ Усъвършенстване на административната и нормативната среда за насърчаване 

на инвестициите. 

⇒ Подобряване на финансовата среда за инвеститорите. 

⇒ Развитие на техническата инфраструктура. 

⇒ Регионална политика за насърчаване на инвестициите. 

⇒ Подкрепа на инвестициите в иновации и във високотехнологични дейности. 

⇒ Повишаване качеството на работната сила. 

⇒ Инвестиционен маркетинг. 

 

Национална стратегия за околната среда 2005 - 2014 г. 

Дългосрочната стратегическа цел  

Подобряване на качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на 

здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на 

основата на устойчиво управление на околната среда. 

Подцели 

⇒ Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви цели. 

⇒ По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на развитие на 

стопанските отрасли и регионалното развитие. 

⇒ Опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично 

разнообразие. 

⇒ Осигуряване на ефективно управление на околната среда. 

⇒ Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените 

места. 

⇒ Изпълнение на ангажиментите на България за разрешаване на глобалните 

екологични проблеми. 
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Приоритети 

♦ Осигуряване на добро състояние на повърхностните, подземните и крайбрежните 

морски води; 

♦ Приоритетно подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода 

за населението; 

♦ Рационално използване на водните ресурси от стопанските сектори и 

обществото; 

♦ Достигане на стандартите в районите с нарушено качество на атмосферния 

въздух; 

♦ Подобряване управлението на отпадъците; 

♦ Намаляване на шумовото замърсяване на населените места; 

♦ Развитие на устойчиви системи за градския транспорт, щадящи околната среда; 

♦ Опазване на биологичното разнообразие; 

♦ Обезпечаване устойчиво използване на биологичните ресурси; 

♦ Намаляване на замърсяването и превенция на бъдещите въздействия върху 

околната среда в промишления и енергийния сектор; 

♦ Прилагане на екологосъобразни практики в селското стопанство и опазване на 

екологично чистите земи; 

 

Стратегия за въвеждане на ИКТ в средното образование 

♦ Полагане на основи и създаване на допускаща неограничено развитие система за 

обучение по ИКТ и прилагането й във всички изучавани предмети в училище. 

♦ Нормативна уредба на обучението по ИКТ и обучението чрез ИКТ. 

♦ Подготовка на кадри за въвеждането на ИКТ в образованието. 

♦ Изграждане на Управленска информационна система на образованието. 

♦ Осигуряване на адекватна материално-техническа база в средното училище. 

Осигуряване на качествена Интернет връзка, локални мрежи и градска 

свързаност с оглед достъп до ресурсите на мрежата и възможност за 

дистанционно обучение. 

 

Национална стратегия за продължаващото професионално обучение 2005 - 2010 г. 

 

Създаване и усъвършенстване на условията за придобиване, разширяване и развитие на: 

• Професионалната квалификация на работната сила с оглед подобряване 

пригодността за заетост, професионална кариера и индивидуално развитие. 

• Усъвършенстване условията за достъп до продължаващо професионално обучение. 

• Постигане ефективност на взаимодействието между институциите, ангажирани с 

продължаващото професионално обучение. 

• Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение. 

• Повишаване на инвестициите в продължаващото професионално обучение. 

• Научно осигуряване на продължаващото професионално обучение. 

 

Национална здравна стратегия 2001 - 2006 г. 

 

Главната цел и стратегически приоритет на здравната реформа в България е подобряването 

на здравето на нацията. 
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• Успешно провеждане на реформата в организацията и финансирането на системата 

на здравеопазване. 

• Поставяне на управленски и граждански акцент по въпросите на общественото 

здраве. 

• Хармонизация на законодателството и развитие на инфраструктурата, институциите 

и човешкия капацитет в здравеопазването за извършване на произтичащите 

задължения. 

 

Основните приоритети на Националната стратегия за регионално  

 

Главните приоритети на Националната стратегия за регионално развитие на Р. България 

са: 

� Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентоспособност на основата на 

икономика на знанието. В рамките на този приоритет основните специфични цели са:  

⇒ Специфична цел 1: Развитие на изследователска дейност, технологично 

развитие и иновации в районите 

⇒ Специфична цел 2: Изграждане на бизнес мрежи и регионални и трансгранични 

клъстери 

⇒ Специфична цел 3: Подобряване на достъпа и развитието на информационните 

и комуникационните технологии в областта на публичните услуги и услугите за 

МСП 

 

� Приоритет 2: Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за 

растеж и заетост 

⇒ Специфична цел 1: Развитие и модернизация на елементите на регионалната и 

местната транспортна инфраструктура 

⇒ Специфична цел 2: Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура 

⇒ Специфична цел 3: Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и 

местна бизнес инфраструктура 

� Приоритет 3: Подобряване на привлекателността и качеството на живот в районите за 

планиране 

⇒ Специфична цел 1: Повишаване на атрактивността на регионите чрез 

инвестиции в образованието 

⇒ Специфична цел 2: Интегриране на цялата териториална общност към пазара 

на труда 

⇒ Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги, допринасящи за 

развитието на регионите 

⇒ Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културното 

наследство 

 

� Приоритет 4: Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда 

⇒ Специфична цел 1: Прилагане на стратегии за интегрирано градско развитие и 

повишаване на конкурентоспособността на градовете 

⇒ Специфична цел 2: Възстановяване и обновяване на градски райони 

⇒ Специфична цел 3: Укрепване на взаимовръзката град-регион и подобряване на 

социално-икономическата интеграция 

⇒ Специфична цел 4: Насърчаване на екологично чист градски обществен 
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транспорт 

 

� Приоритет 5: Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, 

задълбочаване на партньорството и добросъседството за постигане на развитие 

⇒ Специфична цел 1: Развитие на трансгранично сътрудничество 

⇒ Специфична цел 2: Развитие на транснационалното сътрудничество 

⇒ Специфична цел 3: Работа в мрежа и обмен на опит с европейските региони 

 

� Приоритет 6: Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво 

за подобряване процеса на управление 

⇒ Специфична цел 1: Укрепване на капацитета и подобряване на координацията 

за управление на средствата от Структурните фондове на ЕС на регионално и 

местно ниво 

⇒ Специфична цел 2: Подпомагане изграждането на регионални и местни 

партньорства за развитие 

⇒ Специфична цел 3: Подобряване на предоставяните услуги от регионалната и 

местната администрация 

⇒ Специфична цел 4: Развитие на нови подходи за насърчаване и насочване на 

регионалното и местното развитие 

 

България взема активно участие в подготовката на петте двустранни програми за 

трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция. 

Тези програми обхващат около две трети от територията на страната.  

Оперативните програми за трансгранично сътрудничество могат да се групират по: 

Вътрешните граници на Европейския съюз: България - Гърция и България - Румъния с 

финансиране от ЕФРР. Тези програми включват съответно 4 и 9 области (административни 

единици) на територията на България на ниво NUTS III; 

 

• Външните граници на Европейския съюз: България - Турция (включително 3 области 

на територията на България на ниво NUTS III), България – Република Македония 

(включително 2 области на територията на България на ниво NUTS III), България - 

Сърбия (включително 5 области на територията на България на ниво NUTS III). Тези 

три програми ще се финансират както от ЕФРР, така и от Инструмента за пред-

присъединителна помощ (ИПП) на ЕС; 

• Програмата за морския басейн в Черно море, включваща два региона по NUTS II - 

Бургас и Варна, финансирана както от ЕФРР, така и от Европейския инструмент за 

съседство и партньорство (ЕИСП); 

 

В рамките на цел 3 – Европейско териториално сътрудничество, България ще развива 

трансгранично сътрудничество в следните обобщени области: 

� насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, туризъм, 

култура и трансгранична търговия; 

� насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на 

природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни и 

технологични рискове; 

� подкрепа за връзките между градските и селските u1088 райони; 
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� намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни, 

информационни и комуникационни мрежи и услуги, и трансгранични системи и 

съоръжения за вода, отпадъци и енергия; 

� развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на 

инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, култура, туризъм и 

образование; 

� стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни инициативи за 

заетост, равенство на половете и равни възможности, обучение и социално 

включване; 

� развитие на институционален и административен капацитет на регионално и 

местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови проекти. 

В рамката на ЕФРР България участва активно в Пространството на югоизточна Европа за 

транснационално сътрудничество и INTERREG IV C програма за междурегионално 

сътрудничество както и Urbact II, Interact II, ESPON. Междурегионалното сътрудничество е 

включено под формата на операция в Приоритетна ос 4 “Регионални и местни мрежи, 

сътрудничество и капацитет за усвояване” по Оперативна програма Регионално развитие 

2007-2013 г., която ще се финансира от ЕФРР за по-ясна подкрепа на връзките между Цел 1 

и Цел 3 на новата Кохезионна политика. 

Основните количествени индикатори за постигането на тази цел в края на 2015 г. за всички 

райони за планиране са: 

⇒ Достигане на БВП на човек от населението от 29% през 2003 г.  (ЕС 25 = 100%) 

до над 40% от средния за регионите за ЕС 27; 

⇒ Нарастване на равнището на заетост от 52.5 % през 2003 г. до над 65 % и около 

60 % за жените; 

⇒ Достъп до широколентови комуникации на не по-малко от 30 % от населението. 
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План за развитие на Община Враца 2007 - 2013 

Подобряването на социално-икономическото състояние в развитието на общината и на 

жизнения стандарт на населението, е немислимо без развитието и подобряването на 

техническата инфраструктура, с едновременното решаване на съществуващите битови и 

промишлени екологични проблеми. Това ще повиши потенциала на общината като цяло за 

привличане на национални и чуждестранни инвестиции в нови сфери на промишлеността, 

туризма, селското стопанство и услугите. 

В общият контекст на присъединяване на България към Европейския съюз и 

задълбочаването на икономическото и социално сътрудничество, община Враца трябва да 

развива своите добри междусъседски отношения с окръг Долж и община Крайова от 

Република Румъния и да осъществява добри партньорства с други европейски региони и 

административни единици. В основата на това сътрудничество е обмяната на опит в 

държавното и местно административно управление, решаването на общи социално-

икономически и екологични проблеми, усвояване и приемственост на добрите практики във 

всяка една сфера на регионалното развитие. 

Община Враца трябва да извлече максимална полза от географското си разположение и 

присъединяването на страната към Европейския съюз чрез задълбочаване на 

сътрудничеството със съседни области и общини от България и Румъния. Сътрудничеството 

ще се изразява основно в реализацията на съвместни проекти и обмяна на опит и 

информация в различни направления – околна среда, транспортна инфраструктура, 

икономическо развитие и търговия, административно управление и обслужване. По този 

начин ще се поддържа висока степен на осведоменост и експертна компетентност, която не 

позволява да се изостава от съвременните европейски и световни стандарти. 

Визия 

Община Враца – модерна и преуспяваща, с високо качество на живот, основан на 

устойчиво развитие на икономиката. 

Стратегическото развитие на Община Враца е очертано с четири главни приоритета. Те се 

основават на потенциала и ресурсите на общината, натрупания опит и съществуващите 

силни традиции. 

♦ Приоритет 1: Развитие и модернизация на базисната инфраструктура 

♦ Приоритет 2: Повишаване конкурентноспособността на  общинската икономика 

♦ Приоритет 3: Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в 

общината и областта 

♦ Приоритет 4: Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и 

развитие на партньорства 

 

П1: Развитие и модернизация на базисната инфраструктура 

Цел 1: Подобряване на техническа инфраструктура  

М 1: Пътна мрежа - подобряване на експлоатационното състояние  

М 2: Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и 

пречиствателната станция 

М 3: Изграждане на водоснабдителни мрежи 

М 4: Изграждане на газопроводни мрежи 
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Цел 2: Въвеждане на европейските изисквания за екологосъобразна околна среда 

М 1: Предотвратяване на риска от замърсяване на почвите 

М 2: Твърди отпадъци – Осигуряване на екологосъобразна околна среда, 

намаляване на здравния риск за населението. Изпълнение на законовите 

изисквания към общините. 

М 3: Подобряване качеството на атмосферния въздух 

М 4: Създаване и реализиране на Програма за използване на възобновяеми 

енергийни източници /ВЕИ/ и енергоспестяване 

М 5: Енергийна ефективност 

 

Първият важен за нас приоритет е “Развитие и модернизация на базисната 

инфраструктура”.  Едно от значимите преимущества на Общината е нейното 

териториалното и географското разположение, което е фактор за повишаване на 

конкурентоспособността й, в случай че се изгради и модернизира международния шосеен и 

ж.п. транспорт, пристанищната инфраструктура на р. Дунав и пътната инфраструктура на 

територията на Общината. Пътищата са приоритет и на дългосрочната национална програма 

за рехабилитация на транспортната мрежа в страната. Ето защо в нашия план са посочени 

обекти, които са от важно значение за нейното бъдеще. Такива са международния път Е-79, 

трети мост на р. Дунав и обходния път на град Враца – трети етап. Цялостно ускоряване на 

развитието на граничните територии може да бъде постигнато чрез подобряване на 

техническата инфраструктура, улесняване на транспортните връзки и подобряване на 

търговското сътрудничество. 

Доброто състояние на пътната инфраструктура е основна необходимост за съвременното 

общество. Ето защо, важен елемент на плана са подобряване състоянието на общинската 

улична и пътна мрежа. Лошото й състояние ограничава транспортното обслужване на 

населението и потока от преминаващи през общината товари. Лесният и безопасен достъп 

до всяко населено място е предпоставка за решаване на редица проблеми, свързани със 

заетостта и мобилността на работната сила. Подобрената транспортна инфраструктура ще 

повиши привлекателността за инвестиции, ще благоприятства развитието на промишленото 

производство, селското стопанство, туризма, търговията и бързият и лесен достъп на хората 

до административния център на общината и областта и границите на страната.  

Водещо в политиката за регионалното развитие е въвеждане и спазване на европейските 

изисквания за екологосъобразна околна среда, която е свързана с предотвратяване на 

замърсяванията на въздуха, водите и почвите; стимулиране развитието на екологични 

транспортни системи (ж.п. и тролейбусен), намаляване на здравния риск за населението и 

ефективно използване на енергийните ресурси и възобновяемите енергийни източници.  

За постигане на тези изисквания са включените в общинския план проекти, с които се цели 

разделно събиране на отпадъците, рекултивация на старото сметище, подмяна на 

амортизирани съдове за отпадъци, съоръжения за компостиране и въвеждане в 

промишленото производство на щадящи околната среда технологии и системи. Подобряване 

качеството на атмосферния въздух включва проекти насочени към изграждане на зелени 

зони в града, газификация на града, разширение на тролейбусната мрежа, изграждане на 

велопътеки. Реализирането на такива проекти се стимулира от Европейския фонд за 

регионално развитие – приоритет “Сближаване” и са насочени към опазване на околната 

среда, изграждане на транспортни транс-европейски мрежи и чист градски транспорт. 

Градският транспорт е един от най-големите замърсители на околната среда, поради което 
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политиката на регионалното развитие подпомага реализацията на екологично чист градски 

транспорт.   

Проектите по енергийната ефективност са насочени към саниране на общинските училища, 

здравните заведения и детските ясли, повишаване енергийната ефективност на сградния 

фонд на Общината и промишлените предприятия. В класификацията сграден фонд влизат 

всички обществени и жилищни сгради, използвани за социално – битови, културни, 

образователни, здравни и други нужди на обществото. Недостатъчното ниво на 

инвестициите през последните десет години за подържане на доброто качество на 

съществуващия сграден фонд е причината в днешно време много битови и обществени 

сгради да не отговарят на изискванията за енергийна ефективност, естетическа визия и 

комфорт и качество на свързаната към тях техническа инфраструктура. Ефективното 

използване на енергийните суровини е водещ приоритет в европейската и национална 

политика и действията ни ще бъдат насочени към усвояване на средства по тези фондове. 

П2: Повишаване конкурентноспособността на  общинската икономика 

Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика чрез задържане 

на успешно развиващите се фирми и привличане на нови конкурентни производители 

М 1: Задържане на фирмите в секторите на растеж  

М 2: Премахване на пречките за инвестиции, повишаване на инвестиционната 

привлекателност в общината и координиране на инициативите за икономическо 

развитие 

Цел 2: Създаване на условия за развитието на МСП 

М 1: Общината партньор на МСП  

М 2: Изграждане на бизнес инфраструктура 

М 3: Изграждане на общинско - частно партньорство 

Цел 3: Повишаване качеството на работната сила 

М 1: Подобряване на образователното равнище на работната сила   

М 2. Подобряване на обучителната среда и превръщането на Враца в регионален 

център за професионално образование 

М 3: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел 

повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на 

икономиката и инвестиционния процес  

Цел 4: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в региона и 

заетост в селските райони на общината 

М 1: Повишаване на нивото на научно обслужване и въвеждането на съвременни 

технологии на производство в селското стопанство 

М 2: Създаване на условия за изграждане на нови аграрно-производствени 

структури от европейски тип 

М 3: Развитие на малките населени места чрез създаване на алтернативна 

заетост в селското стопанство и изграждане на инфраструктура за задържане 

на населението  

М 4: Развитие на модерно и устойчиво горско стопанство, рационално използване, 

опазване и увеличение на горския фонд 

Цел 5: Развитие на туризма като помощен отрасъл на икономиката 

М 1. Оползотворяване на потенциалите за развитие на алтернативен туризъм 

М 2. Изграждане на подходяща инфраструктура 
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Вторият важен приоритет в нашия план за развитие е “Повишаване 

конкурентоспособността на икономиката в Общината”. Същността на този приоритет се 

състои в създаването на благоприятни условия за икономическо развитие на Община Враца. 

В този смисъл са набелязани мерки, насочени към подобряване на дейности и отговорности, 

вменени от законодателството на обществените институции, пряко или косвено свързани, с 

икономическото развитие и конкурентоспособността на предприятията.  Част от тези 

отговорности са свързани с подкрепата за малките и средни предприятия, привличането на 

инвестиции и повишаване на инвестиционната привлекателност, изграждането на 

икономически зони и създаване на бизнес мрежи за между-регионално транс-гранично 

сътрудничество с райони от съседните страни.  

Конкурентна икономиката може да се изгради чрез стимулиране на нововъведенията; 

изграждане на бизнес инфраструктура и внедряване на информационните технологии в 

помощ на бизнеса; подобряване на образователното равнище на работната сила. Това би 

дало тласък на стопанско оживление и ще повиши заетостта в Общината. За това 

предвиждаме мерки за насърчаване участието на фирми от региона в създаването на 

икономически зони и  клъстери, както и умело да се използва ефекта от съвместното 

партньорство между научно- изследователските, държавните и общински институции и 

фирмите от региона. Това може да се превърне в друго конкурентно предимство за 

Общината в бъдеще. По важните проекти, по които ще работим са: 

� “Изграждане на Бизнес-парк за Малки и средни предприятия с експортна насоченост”, 

като използваме възможностите на европейските програми за транс-гранично 

сътрудничество и развитие на регионите, които стимулират изграждането на 

икономически мрежи и зони.  

� Изграждане на бизнес мрежи, като фактор за привличане на преки чуждестранни 

инвестиции и повишаване на заетостта, чрез използване на силните страни на 

традиционните сектори на икономиката в Общината и създадения потенциал, каквито са 

преработвателната промишленост, строителството, селското стопанство, туризма и др. 

Тези мрежи са свързани производства на основата на териториалната близост, бизнес и 

технологично подкрепяща ги инфраструктура, финансови и образователни услуги. 

Организирани по този начин, активно поддържани от местните институции, тези 

предприятия развиват култура на сътрудничество, комбинирана с големи възможности за 

нововъведения, научно-изследователска дейност и постигане на високо ниво на 

конкурентоспособност.  За това, ние ще подкрепяме създаването им и ще им 

сътрудничим. Голяма част от проектите, които са включени във втория приоритет, 

директно или индиректно, са свързани с подкрепата, изграждането и създаването на 

бизнес мрежи. 

� Другият важен проект, който смятаме да реализираме е Бизнес-парк за 

високотехнологични компании. Едно от важните условия за изграждане на конкурентен 

профил на Общината е достъпът до информационни и комуникационните технологии. С 

този проект целим да увеличим атрактивността на нашата територия за локализиране на 

икономическа активност.  

Обект на въздействие на общинския план за развитие е образователното равнище на 

населението, който е един от главните показатели за качеството на човешките ресурси. 

Поради липсата на възможности за успешна реализация на трудовия пазар и ниското 

равнище на заплащане, което е силно демотивиращ фактор, общината е засегната от 
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емиграцията на младите и образовани хора. В Общината е изградена добра система от 

общообразователни и професионални училища. Професионалното образование и 

преквалификацията на кадрите е необходимо да се промени съобразно потребностите на 

пазара на труда. В перспектива усилията на общинската политика в сферата на 

образованието ще бъдат насочени основно към: 

o подобряване на сътрудничеството с бизнеса; 

o подобряване качеството на подготовката; 

o подобряване на материално-техническите база; 

o осигуряване на гъвкавост на учебните планове, с цел да се отговори в 

максимална степен на пазарното търсене на професии. 

Изхождайки от природните дадености на района, традициите в селското стопанство, научния 

потенциал в аграрния сектор, който макар и малък, но съществува и работи, в общинския 

план са предвидени мерки за превръщане на селското стопанство в суровинна база на 

икономиката чрез повишаване нивото на научното обслужване, въвеждане на съвременните 

технологии в производството, изграждане на аграрни структури от европейски тип. По-

важните проекти са “Развитие на биологичното земеделие и подпомагане на предприемачите 

за развитие на алтернативни производства в селското стопанство”, “Създаване на еко-ферми 

и тържища за селскостопанска продукция, както и подпомагане изграждането на малки 

семейни и кооперативни предприятия”.  

Освен селското стопанство, като основен сектор от икономиката разглеждаме и потенциала 

за развитие на туризма. Природните дадености и културното наследство са основание за 

такова развитие, което ще доведе до стимулиране развитието на поддържащи го отрасли 

като хранително-вкусовата промишленост, извършването на строителни дейности, 

търговията, хотелиерството и ресторантьорството, изработването и търговията със 

сувенири, отпечатването и разпространението на туристически материали и др. За да се 

осигурят достатъчно привлекателни дестинации за туризъм са предвидени дейности 

свързани с благоустрояване на туристическите обекти, разработване на нови туристически 

продукти и изграждане на подходяща инфраструктура. По-важните проекти са: 

o “Допълнително водоснабдяване и рехабилитация на водопроводната мрежа в 

туристически комплекс “Леденика”; 

o “Изграждане на общински информационен център”; 

o “Разработване на планове за подобряване на пътищата, осветлението, 

събирането и извозването на отпадъци, подходи, маркировки и др.” 

o “Изготвяне на регистър и бази данни, предназначени за потенциални инвеститори 

в туризма”; 

o “Подобряване състоянието на общинската собственост свързана със спорта и 

туризма”; 

 

П3: Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в общината и 

областта 

Цел 1: Намаляване на диспропорциите между селските райони и града 

М 1: Подобряване на съществуващата инфраструктурата 

М 2: Изграждане на нова инфраструктурата 

М3: Актуализация на устройствени планове 

Цел 2: Повишаване жизнения стандарт на населението 
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М1: Модернизация на съществуващата социалната инфраструктурата и нейната 

МТБ 

М 2: Оптимизиране на здравното обслужване и социалните услуги 

М 3: Интеграция на групи в неравностойно положение 

Цел 4: Развитие на културно и историческото наследство с цел насърчаване на 

предприемачеството 

М 1: Подобряване на материално – техническата база в културните и духовни 

институции на територията на общината – театри, музеи, читалища, галерии, 

църкви и джамии. 

М 2: Подпомагане дейността и творчеството на местни дейци на културата, 

фолклорни и класически танцови и музикални състави, училищно творчество. 

Подпомагане организацията и провеждането на традиционни местни тържества 

и фестивали и участие в национални и международни такива.   

 

Третият приоритет е “Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в 

общината и областта . Дейностите ни са насочени към: 

� Намаляване на диспропорциите между селските райони и града;  

� Повишаване на жизнения стандарт на населението; 

� Развитие на културно и историческото наследство с цел насърчаване на 

предприемачеството. 

Културното и природно наследство са сред стратегическите фактори за устойчиво развитие 

на Общината. Усилията ни ще бъдат насочени към превръщането им от обект на опазване в 

инструмент  за развитие. Вярваме, че това ще спомогне за повишаване на 

привлекателността на Общината, както за инвестиции, така и за изграждане на качествена 

жизнена среда при запазване на регионалната/врачанската ни идентичност. Повишаване 

ролята на културното и природно наследство в подкрепа на икономическото развитие 

включва: 

o Подобряване на материално-техническата база в културните и духовни 

паметници;  

o Подпомагане дейността и творчеството на местните дейци на културата; 

o Организиране на национални и международни културни прояви; 

o Разширяване културното сътрудничество с побратимените градове. 

 

П 4: Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на 

партньорства 

Цел 1: Подобряване на общинския управленски капацитет  

М 1: Повишаване на квалификацията 

М 2: Създаване на програмен и проектен капацитет  

Цел 2: Усъвършенстване и развитие на партньорството на управленските общински 

структури (кмет и неговия управленски екип и Общински съвет) 

М1: Изготвяне и приемане в Общинския съвет на "Стратегия за партньорството"  

М2: Създаване на Консултативен съвет за координация и развитие на 

партньорството на Общината с институциите. 

 

Четвъртият приоритет е свързан с “Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на 

бизнеса и развитие на партньорствата”. Проектите са насочени към: 

o подобряване на общинския управленски капацитет,  
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o повишаване на квалификацията и създаване на програмен и проектен капацитет;  

o усъвършенстване и развитие на партньорството на управленските общински 

структури с държавните, регионални и областни институции; депутатите от област 

Враца; неправителствени регионални организации в областта на бизнеса, 

социалната дейност, културата и изкуството; регионалните структури на 

синдикатите и други. 

Мерки, програми 

1. Разработване на общинска програма за задържане на фирмите в секторите на 

растеж 

2. Изграждане на система за разпространение на необходимата информация до 

фирмите в общината, областта, ТГС регион 

3. Представяне на общината на национални и международни форуми за търсене на 

инвеститори 

4. Облекчаване на лицензионните режими за външни и вътрешни инвестиции 

5. Оптимизиране на съществуващите и създаване на нови селективни стимули 

/механизми, преференции/ за насърчаване на предприемачеството 

6. Разработване на пакет от инструменти и механизми за стимулиране на бизнеса на 

местно ниво (Гише на предприемача, регистър на свободните общински имоти, 

оптимизация на местните данъци и такси) 

7. Създаване на облекчителни и стимулиращи условия за фирми, които ще се 

регистрират в общината 

8. Разработването на програма за подпомагане на МСП с безплатни консултации, 

маркетингови проучвания за осигуряване на контакти за разширяване на пазарите и 

откриване на нови, подобряване достъпа на предприемачите до национални, 

регионални и международни програми и др. 

9. Изграждане на Бизнес - парк за МСП с експортна насоченост 

10. Проучване състоянието на съществуващите индустриални зони, съвместно със 

собствениците им и откриване на възможности за тяхното използване за създаване 

на нови производства.  

11. Изграждане на бизнес мрежи и клъстери за сътрудничество на регионално ниво, 

както и в трансграничния регион за ефективно използване на географското 

местоположение и местния капацитет. 

12. Инвестиционно проучване за създаване на високотехнологичен индустриален парк. 

13. Проучване на възможностите и определяне на потенциалните инвеститори за 

индустриалния парк. 

14. Изграждане на Бизнес-парк за високотехнологични компании 

15. Определяне на местата на индустриалните паркове и отразяването им с промяната 

на Устройствените планове на населените места 

16. Разработване и разпространение на бюлетин "Произведено в Община Враца" 

17. Създаване на информационни мрежи  за разпространение на информация за 

секторите от икономиката и установяване на контакти с представителите на МСП 

18. Създаване на смесени предприятия чрез апортно участие /цялостно или частично/ на 

Общината с терени /земя/  и сгради в икономически и пазарно-перспективни 

предприятия и търговски обекти 

19. Стимулиране на публично-частните партньорства в предоставянето на услуги за 

широките обществени групи в управлението на отпадъци, управлението на водите, 

развитие на дейности в областта на културата, социалните грижи и др. 
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20. Изграждане на партньорство между фирмите, НПО, асоциации, камари, палати и др. 

бизнес структури за подкрепа на МСП за устойчивото им развитие. 

21. Разработване на програма за привеждане на работната сила в съответствие с 

потребностите на икономиката 

22. Създаване на Обществен Съвет за партньорство в образованието и обучението в 

общината. 

23. Развитие на сътрудничеството с научни организации за технологичното обновяване 

на местните производства 

24. Включване в национални и регионални програми за заетост  

25. Разработване на програма за управление на работната сила в общината 

26. Развитие на биологичното земеделие – повишаване на осведомеността, запознаване 

на производителите с технологията на производството и с нормативната база, както и 

с научните постижения 

27. Подпомагане на предприемачите за развитие на алтернативни производства в 

растениевъдството и животновъдството 

28. Изграждане на борса в град Враца и модерни тържища за селскостопанска продукция 

в селата. 

29. Изграждане на общински информационен туристически център 

30. Изграждане на интерпретативни маршрути – Врачанска екопътека – 4-ти етап, Божия 

мост и др. 

31. Подобряване на достъпа до важните туристически обекти – ски-писта “Пършевица”, 

м. Лагера, м. Божия мост, м. Понора и др. 

32. Разработване на цялостен проект за ски курорта “Пършевица”, включително и замяна 

на земите между съседните общини 

33. Проектиране и изграждане на път до яз. Дъбника и превръщането му в зона за отдих 

на гражданите на гр. Враца  
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Стратегия за развитие на Община Крайова  

Визия:  

Крайова – транс-национална столица, иновационен център, приятно място където човек 

може да живее, работи и учи; град с отговорни и открити местни власти, активни 

граждани и динамична и заангажирана бизнес общност.  

⇒ Стратегическа цел 1. Крайова – регионална столица 

Засилване на функцията регионален център в регионалната рамка на развитие югозападна 

Олтения. Сега община Крайова се представя като първостепенен град в националната 

система на селищата. В континентален контекст тя е свързана в национално-

транснационално ниво на влияние (система за класификация ESPON). От регионална гледна 

точка статута й като център на Олтения е неоспорим. 

Този статут е присъден на Крайова за нейното благоприятно разположение: заради нейното 

място на пътя за контакт между две географски области, равнината Олтения и Гетското 

плато, в пресечната точка на два главни пътя от транс-континентално значение които 

свързват Олтения и южна Румъния с Банат и планината с Дунав. Поради разположението й 

на главния транс-континентален път общината придобива важна роля в пресечната точка на 

пътната и железопътна мрежа в съществуващата област между западна и южна Румъния, 

между Карпатите и Дунав и по протежение на пътя минаващ през моста на Дунав Калафат-

Видин. Крайова има всички възможности да стане главна врата към Балканския полуостров. 

Следователно една от целите на стратегията за развитие е не само развитието като 

регионален център, неоспорима в момента, но и разширяване на нейното поле на влияние и 

зад Дунав. 

Стратегически проблеми 

Ролята на регионален център все още не е съзнателно възприета от жителите, както от 

влиятелните и вземащи решения, така и от обикновените граждани. Обаче всяка стратегия за 

развитие на общината трябва да вземе в предвид това регионално влияние. Крайова, 

истински регионален лидер, има ограничен решаващ принос: Инфраструктурата 

(околовръстен път, електрическа мрежа, канализация, система за отпадни води) летището, 

достъпната земя не зависят непременно от общината, така че местните власти не могат да 

предложат повече възможности или не могат да развиват града в избраните направления 

без да се вземат в предвид от една страна местните интереси за самия град и от друга 

страна интересите на региона. Това налага тясно сътрудничество с Областния съвет, с 

агенцията за регионално развитие на югозапада или с канцеларията на областния 

управител, представителите на различни услуги разпръснати на територията на региона. 

Община Крайова ще представлява средство за насърчаване на областите на влияние и 

заедно с Областната администрация ще посредничи за свързването на тези проекти и 

успешното им изпълнение. 

1.1. Ефективно включване на Община Крайова в транспорта по транс-европейския път. 

Проектиране на околовръстно шосе – Южна алтернатива.  

Свързване на общинската програма с европейската транспортна артерия. 

Програма за създаване на многофункционален център който да предлага възможност за 

преместване между пътния, железопътния и въздушния транспорт. 

Модернизация и разширение на летището. Превръщане на летището в международно. 
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1.2. Разширяване и управление на защитените области съгласно принципите на 

екологичната мрежа Натура 2000. 

⇒ Стратегическа цел 2. Организация на градската част на Крайова 

⇒ Стратегическа цел 3. Възстановяване на транс-граничното и транс-националното 

сътрудничество. 

Приоритет 1. Достъпност – П одобряване на мобилността и достъпа да транспортна, 

информационна и комуникационна инфраструктура в транс-граничната област на 

сътрудничество. 

- Подобряване на речната и земна транс-гранична транспортна инфраструктура 

- Развитие на информацията и комуникацията и транс-граничните услуги чрез: 

- Подкрепа на развитието на транс-граничните ресурси на базата на информационни и 

комуникационни технологии. 

- Разширяване на достъпа на общината до транс-граничната информация и 

комуникация. 

Приоритет 2. Околна среда – дългосрочна експлоатация и защита на природните ресурси 

и промоция на управлението на риска в транс-граничното сътрудничество. 

Развитие на общи системи за управление на защитата на околната среда чрез: 

- Подобряване на защитата на природната среда и транс-гранични разговори за 

околната среда. 

- Повишаване на нивото на познания на обществото за управление и защита на 

околната среда. 

- Развитие на инфраструктурата и обществените услуги за предупреждение за 

природни и технологични рискове включващи общи действия в извънредни ситуации 

чрез: 

- Общи действия за предупреждение за природни и технологични рискове. 

- Общи действия за ранно предупреждаване и реагиране на извънредни ситуации. 

Приоритет 3. Икономическо и социално развитие - съгласувано икономическо и 

социално развитие чрез определяне на общите цели и подчертаване на сравнителните 

предимства на трансграничната област. 

Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и поддържане на имиджа на 

трансграничния регион чрез: 

- Подкрепа на развитието на транс-граничната инфраструктура и насърчаване на 

сътрудничеството. 

- общи отношения с чуждестранните инвеститори и положителен образ на региона и 

насърчаване на неговата идентичност. 

- насърчаване на транс-граничната туристическа мрежа и разнообразяване на 

съществуващите туристически услуги в транс-граничната област. 

- Насърчаване на сътрудничеството между университети, изследователски центрове и 

бизнес среди в областта на изследване и развитие на иновациите. 

- маркетинг и насърчаване на общите дейности на транс-граничните продукти. 

Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – подобряване на квалификацията им 

чрез: 

- подкрепа на дейностите по обмен на информация отнасяща се до възможностите за 

наемане на работа. 
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- Подобряване на обучителните услуги за наемане на работната сила в тясна връзка с 

нуждите на обединения пазар на труда. 

- Подобряване на транс-граничните връзки и обмяна между образователните и 

обучителни центрове. 

Съвместно обединяване чрез дейности от типа „човек към човек”: 

- Подкрепа за гражданското общество и развитие на местните обединения 

- Подобряване на местния административен капацитет 

- Повишаване на обмена в полето на образованието, културата, здравето, младежта и 

спорта. 

Приоритет 4. Техническо подпомагане 

Подкрепа на програмите за управление и администриране чрез: 

- Застраховане на функцията Общ технически надзор 

- Финансова подкрепа на дейността на Агенцията за надзор и подбор на проекти 

- Финансиране на допълнителни изследвания и необходими външни експертизи 

Подкрепа на комуникацията и информацията на ниво Програма чрез: 

- Подкрепа на информацията за Програмата и публични дейности 

- Подкрепа на потенциални бенефициенти 

⇒ Стратегическа цел 4. Дългосрочно подобряване на конкурентоспособността на местната 

икономика. 

Програми: 

1. Преглед и промяна на местното планиране, системи за развитие на областта. 

2. Свързване към комунални услуги на всички области включени в строителния план 

на града. 

3. Икономическо сътрудничество, насърчаване на изследванията и развитието. 

4. Уточняване на отговорните по програмата за привличане на инвестиции. 

5. Реализация на развитие в икономическата област състоящо се от икономическа и 

технологична части както и развитие на необходимите мрежи. 

6. Спазване на споразумението за Индустриален парк Крайова 

7. Разработване на маркетингова стратегия за малки предприятия. 

8. Реализация на изложбен център в летището на Крайова. 

9. Създаване на общ пазар 

10. Създаване на земеделска стокова борса 

11. Реализация на изследвания и създаване на база данни необходима за 

развитието на малки и средни предприятия. 

12. Реализация на оценка и вземане в предвид на всички празни места 

(нефункциониращи сгради) и места за инвестиране. Създаване на неподвижна 

база данни за възможни инвеститори. 

13. Проектиране и подобряване на пазара за земеделски храни във всяка част на 

общината и в централната част. 

14. Уточняване и прилагане на програмата и изпълняване на бюджета на ниво 

бюджет на община Крайова. 
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Специфични цели 

- Свързване на община Крайова с главните транспортни пътища. 

- Модернизиране на транспортната инфраструктура 

- Модернизиране на обходната транспортна инфраструктура. 

- Модернизиране на мрежата за обществени услуги. 

- Местен фонд – проектиране на социални жилища и рехабилитация на парното 

отопление на същите. 

 

⇒ Стратегическа цел 5. Развитие на градската подземна структура на обществените и 

комунални услуги  

♦ Модернизация на покритието на улиците. 

♦ Прилагане на схващането за дългосрочно развитие на градския транспорт. 

� Модернизация на обществения градски транспорт. 

� Проектиране на тролейбусни линии във вреда на автобусните линии. 

� Насърчаване на екологичния транспорт 

� Създаване на съвместна мрежа от пътища за велосипеди и мрежа за 

връзка с паркингите. 

♦ Модернизация и разширяване на градската мрежа 

� Модернизация на  обществената мрежа от услуги 

� Снабдяване с термична енергия 

� Модернизация на системата за производство на топлинна енергия. 

Рехабилитация и поддръжка на мрежата за снабдяване с топлинна 

енергия. 

♦ Обновяване на града 

� Програма за рехабилитация на подземната структура и подреждане 

на историческия център. 

� Възстановяване на града в историческия център на Крайова. 

� Възстановяване на построеното. 

� Термична рехабилитация на жилищата. 

♦ Прилагане на проектната организация и одобряване на нов градски план 

базиран на изискванията за развитие на общината и по специално на 

развитието на балансирана градска среда и многоцентрова система. 

� Актуализиране на Общия градоустройствен план. 

� Програма за развитие на балансирана и многоцентрова градска 

система. 

� Насърчаване на мозаично развитие/моделиране, а не на компактното. 

 

⇒ Стратегическа цел 6 – Културно обновление, подчертаващо местната идентичност. 

♦ Нужда от адекватно място за културните организации и за дейностите на 

институциите. 

� Проектиране на културно-художествен комплекс и места за 

конференции. 

� Оценяване на обществените места. 

� Защита и регистриране на историческите и културни сгради. 

� Подобряване на кинозалата. 

� Построяване на регионален център за изучаване етнографско 

творчество. 

� Развитие на сектора с партньорство. 
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♦ Стимулиране на културния живот чрез подобряване качеството на културните 

развлечения и посрещане нуждите на културните продукти. 

� Подобряване на насърчителната дейност за културни прояви 

� Насърчаване и подкрепа на художниците и работещите 

професионално в областта на културата 

� Подкрепа на мобилността на художествените и културни продукти. 

� Организиране на фестивали където творбите и творците от Крайова 

ще получават награди. 

� Стимулиране на културния живот в града през лятото. 

� Насърчаване на културните дейности 

� Подкрепа на традиционните и международно известни фестивали в 

Крайова 

� Привличане на големи събития (включително на масовата култура, 

поп-културата) в град Крайова. 

♦ Развитие на партньорство между културните оператори, масмедиите, бизнес 

средата, академичните среди и местната публична администрация. 

� Насърчаване на партньорството между културно художествените 

институции и частни компании. 

� Развитие на партньорства между културните институции и местните 

мас медии. 

� Развитие на партньорства между културните институции и 

академичните среди 

♦ Насърчаване на развитието на творческите индустрии в община Крайова. 

 

 

Стратегията за икономическо развитие на община Крайова 

По време на началото на определянето на политиките и инструментите на това 

предизвикателство бяха взети предвид местоположението на Крайова в местната, 

регионалната и националната конкурентна среда и международната икономическа 

конюнктура.  

Стратегията за икономическо развитие използва за начална точка елементите, които водят 

до увеличаване на конкурентността, а именно: 

� Насърчаване на икономическото развитие на микроикономическо ниво (с акцент 

върху МСП) от гледна точка на продуктивността и бизнеса; 

� Бъдещото промоциране на регионалната и национална роля на общината: 

� Осигуряването на доминантно положение в тропическата верига на икономически 

дейности за цялата градска зона;  

� Стимулиране и подкрепа на инвестициите в основните сектори на местната 

икономика с цел увеличаване на конкурентността  и нивото на заетост;  

� Стимулиране и увеличаване на производството чрез въвеждане и разпространяване 

на ефективен мениджмънт; 

� Идентифициране на определени сектори с нови дейности и техните местоположения 

с акцент върху развитието на нови, модерни и иновационни продукти с добавена 

стойност;  

� Ефикасно използване на енергийните ресурси;  

� Първостепенната важност на защитата и опазването на околната среда – 

необходимо условие за осигуряване на дългосрочно икономическо развитие;  

� Разработване на продукти с международни марки;  
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� първостепенна грижа за постоянно увеличаване на качеството; 

� Установяване, подкрепа и запазване на партньорствата, включително на транс-

гранично ниво по време на разработването и прилагането на стратегията в 

икономическата сфера;  

� Осигуряване на работна сила, притежаваща необходимата квалификация, изисквана 

от фирмите, развиващи дейности в областта;  

� Укрепване на институционалния капацитет в местен план.  

Специфични цели: 

Вземайки предвид идентифицираните стратегически проблеми в резултат на SWOT и 

EXPERT анализите, следните специфични цели, с  чиято помощ ще се  очертаят посоките 

за развитие бяха идентифицирани: 

⇒ Създаване на конкурентна и привлекателна икономическа среда за местни  и 

чуждестранни инвестиции; 

⇒ Развитие на добре работеща, устойчива и екологична икономика чрез ефективно 

управление на местното икономическо развитие; 

⇒ Диверсификация, подсилване и модернизация на трети дейности, включващи 

елиминиране на фалшив трети феномен, като подкрепа на дългосрочното развитие;  

⇒ Безупречна администрация на областите, определени за инфраструктура за 

промишлеността, търговията и услугите;  

Мерки, програми: 

1. Преглед и подобряване на местното планиране и системите и зоните за развитие 

(Общ устройствен план, Зонален устройствен план, Подробен устройствен план и 

т.н.) 

2. Свързване към захранващата инфраструктура на всички зони, включени в 

застроените зони на града. 

3. Промоция на икономическото сътрудничество, изследователката дейност и развитие 

4. Разработване на програма с цел привличане на инвестиции 

5. Създаване на зона на икономическо развитие, състояща се от научни и технологични 

паркове както и необходимите мрежи за развитие 

6. Приобщаване към Споразумението за индустриален парк на Крайова реализирано от 

Съвета в сътрудничество с общностите на Гречещи и Симинику де суд  

7. Разработване на маркетингова стратегия за малките предприятия 

8. Създаване на изложбен център в зоната на летище Крайова (ЕкспоОлтения 7) 

9. Създаване на съвкупен пазар 

10. Фондация за земеделски стоков обмен 

11. Извършване на проучвания и създаване на база данни необходими за развитието на 

МСП 

12. Извършване на оценка и описване на всички места (нефункционални сгради) и 

терени, определени за инвестиции.  Създаване на стационарна база данни за 

възможни инвеститори.   

13. Изграждане и подобряване на пазар за агро-храни във всеки квартал на общината и 

централната част 

14. Разработване и прилагане на програма и работен бюджет на ниво Бюджет на 

Община Крайова 
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Стратегията за трансгранично сътрудничество на Крайова 

 

Стратегията за трансграничното сътрудничество използва за основа Оперативната 

програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. 

Цел на програмата 

Програмата цели стимулиране на сътрудничеството в граничните зони на двете съседни 

държави чрез реализиране на общи дейности целящи териториално свързване с взаимни 

комуникации и последователно, свързано, и дългосрочно развитие на целия регион от 

социално-икономическа гледна точка в контекста на политиката на ЕС за икономическо и 

социално сближаване.  

Обща стратегическа цел на програмата 

Обединяването на хора, общности и икономически фактори от Румънско-Българската 

гранична зона за участие в общото развитие на трансграничната зона на сътрудничество, 

чрез използване на човешки, природни ресурси и предимствата на околната среда.  

Допустимата зона по програмата се състои от Румънска страна от 7 гранични области.  

Мехединти, Долж, Олт, Телеорман,. Джурджу, Калараш, Констанца и от Българска страна 

девет обасти отговарящи на Румънските: Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, 

Русе, Добрич, Силистра и Разград.  

Директни бенефициенти (допустими за финансиране) са местните и регионалните 

обществени административни органи и подчинените им звена, Агенциите за регионално 

развитие, за околна среда, транспортните агенции, институциите за аварийни ситуации, 

университети, изследователски центрове, НПО, търговски палати.   

Програмният бюджет, уникален за двете страни членки за седемте години е 256 милиона 

Евро от които 218 милиона Евро са средства от Европейски фонд за регионално развитие а 

38 милиона са национално финансиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустима зона за ТГС – Румъния – България (източник POCT Ro_Bg) 



Общински приоритети на развитие Враца - Крайова 

 

 
29 

Оперативната програма за транс-гранично сътрудничество между 

България и Румъния 

 

Цели 

 
Да се сближат хората, общините и икономиките на граничния район, за да участват в 
съвместното развитие на един коопериран район, използвайки неговите човешки, природни и на 
околната среда ресурси и предимства. 

Специфична цел No. 1: Подобрен достъп до транспортната инфраструктура вътре в 

избираемите области, за да се улесни мобилността на стоките и хората. 

Специфична цел No. 2: Подобрена наличност и разпространение на информация за 

съвместните възможности в граничния район; 

Специфична цел No. 3:  Устойчивост на истинската стойност на природните ресурси на 

района чрез разумно използване и ефективна защита на крехката околна среда.  

Специфична цел No. 4: Устойчиво икономическо развитие на граничния район чрез 

съвместни инициативи за определяне и насърчаване на относителни предимства и 

намаляване на недостатъците. 

Специфична цел No. 5: Социално и културно сближаване, подсилено от кооперативни 

действия между хора и общини. 

Приоритетни оси на Програмата 

Програмата се състои от 3 приоритетни оси и една хоризонтална приоритетна ос /Техническа 

помощ/. Приоритетите, които съставят стратегията се реализират посредством няколко 

ключови области на интервенция. 

⇒ Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, 

информационна и комуникационна инфраструктура 

Основни цели 

� Да се постигне кохерентна транспортна инфраструктура, която предлага 

подобрени поток на трафика, достъп и мобилност през целия избираем район.  

� Да се направят селектирани подобрения на транспортната структура на 

района, което ще доведе до трансгранично въздействие. 

� Да се подобрят фериботните и пътни пропускателни пунктове и асоциираната 

инфраструктура, за да се допусне увеличен поток от хора и товари през р. 

Дунав.  

� Да се развиват разбираеми трансгранични връзки като рамка за общи 

инициативи за сътрудничество. 

Парите отпуснати за този приоритет ще бъдат използвани за подобряване на ключовите 

условия на съвместното развитие в зоната на сътрудничество. Това включва развитието на 

транспортната и комуникационна инфраструктура, както и обществените транспортни 

средства на района, които служат като средство за улесняване на трансграничния пътник и   

превоза на товари и точния поток на информация. 

Ключова област 1 – Подобряване на трансграничния сухопътен и речен транспорт 

� Да се подобрят трансграничните транспортни потоци и трансграничната 

мобилност и да се сътрудничи в областта на пътническия и товарен трафик 
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� Да се подобрят съществуващите условия за трансграничен транспорт на ниво 

трансграничен район 

� Да се свърже инфраструктурата като база, която създава идентичността на 

района като интегриран трансграничен район 

Ключова област 2 – Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в 

трансграничния район 

� Да се подобри техническата и комуникационна инфраструктура, за да се даде 

възможност за ефикасен редовен обмен на информация и данни от 

трансгранично значение. 

� Да се подобри достъпа до и използване на информация от общ интерес за 

развитието на трансграничния район 

 

⇒ Приоритетна ос 2: Околна среда – Разумно използване и защита на истинското качество 

и стойност на значимите природни ресурси на района.  

Основна цел 

� Да се постигне устойчиво социално-икономическо развитие на пограничния 

район като се защитава неговата разнообразна природна околна среда и 

неговите ресурси от природни и предизвикани от човека рискове, и да се 

осигури ефективен и бърз отговор на спешните и бедствени ситуации.  

Ключова област 1 – Развитие на съвместни системи за управление за опазване на 

околната среда  

� Да се осигури ефективна защита и използване на природните активи на 

района чрез координирани съвместни системи за управление.  

� Да се подобри информацията засягаща защитата на природното наследство 

на района, замърсяването на околната среда и вредните въздействия за 

здравето  

Ключова област 2 – Развитие на съвместна инфраструктура за намаляване на 

въздействието от природни бедствия и предизвикани от човешка дейност кризи 

� Да се защити местното население, бизнеса, околната среда и 

инфраструктурата от потенциални бедствени последици от природни и 

предизвикани от човека кризи, чрез съвместни превантивни действия из 

целия граничен район. 

⇒ Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и 

социално сближаване чрез съвместно определяне и насърчаване на относителните 

предимства на района 

Основна цел 

• Да се засилят икономическите и социални връзки за да се рекламира изцяло един 

икономически конкурентен район 

Това изисква интервенции и дейности за засилване на връзките и сътрудничеството между 

различните действащи лица в областите, където може да се установи взаимен интерес, и 

които могат да насочат усилия зад съвместното развитие на трансграничния район. 

Ключова област 1 – Подкрепа на транграничното бизнес сътрудничество и 

популяризиране на идентичността и имиджа на района  
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� Да се подпомогне развитието и промоцирането на бизнес-инфраструктурата в 

региона  

� Да се съдзаде положителна идентичност и имидж на района 

� Да популяризира трансграничните туристически мрежи и да разнообрази 

съществуващите трансгранични туристически услуги в района 

� Да насърчи връзките между университети, научноизследователски центрове и 

бизнеса в сферата на развойната дейност и иновациите 

� Съвместен маркетинг и популяризиране на трансгранични продукти 

Ключова област 2 – Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно 

развитие на умения и знания 

� Да се стимулира трансграничната обмяна на информация за възможностите 

за наемане на работа 

� Да се развиват специфични услуги по обучение за наемане на работа във 

връзка с нуждите на пазара 

� Да се развиват трансгранични връзки и обмен между центровете за убочение 

в региона 

Ключова област 3 – Сътрудничество от типа „Хора за хора” 

� Да се засили социалното и културно сближаване и сътрудничество сред  

местните хора и общините в програмния район 

 

 

 

 

 



 

 

 


