
Проект: Общината – катализатор на икономическото развитие 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Подготовка на доклади по приоритетите на икономическото развитие на 

двете общини; 
Провеждане на презентационни форуми във Враца и в Крайова; 
Провеждане на анкетно проучване “Бизнес средата в община Враца и об-

щина Крайова” с цел идентификация на потенциалните сектори за иконо-
мическо развитие; 

Създаване на база данни с бизнес организации и НПО за целите на сът-
рудничеството; 

Изработване на маркетингов бизнес профили на двете общини и пакет от 
стимули за инвеститори. 

Пакет от стимули за инвеститорите. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на двете общини 

Враца и Крайова в областта на икономическото развитие на управляваните от 
тях територии.  

Конкретните цели са: 
Подобряване на сътрудничеството,  информационния поток и комуникаци-

ята между двете общини; 
Определяне на областите на развитие и възможностите за изграждане на 

съвместни предприятия; 
Създаване на благоприятни условия за общинските администрации  от 

Враца и Крайова да развиват, управляват и изпълняват проекти с ясно 
изразен трансграничен ефект; 

Създаване на мрежа за икономическо сътрудничество между администра-
циите, бизнеса и НПО сектора; 

Разкриване възможностите на туризма в трансграничния регион. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  
BG 2004/016-783.01.03.01.23/G/CBC/JSPF 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 30.11.2006 г. 
КРАЙ: 29.11.2007г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 26 835 евро 
ГРАНТ: 23 875 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА: 2 960 евро 

Този документ е създаден в рамките на проект „Общината—катализатор на икономическото развитие”, 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. 

Програма ФАР  
Трансгранично сътрудничество България – Румъния  

Съвместен фонд за малки проекти 2004  
Изпълнителна агенция  

Министерство на регионалното развитие и благоустройство 



Проект: Заедно в ЕС 27 – общи приоритети на развитие  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Създаване и поддържане на мултимедийна презентация за целевия реги-

он в административната, социалната, икономическата и културна сфера, 
съвместно с развитие на възможностите, и общ WEB портал на проектни-
те партньори; 

Участниците ще имат възможност да представят техните цели и дейности 
във връзка с идентифицирането на потенциални партньори; 

Разработване на Обща стратегия за Трансгранично регионално развитие, 
последвана от създаване на обща база данни за проекти; 

Издаване на брошура “Приоритетите за развитие на Трансграничния реги-
он Долж, Видин, Лом и Враца”. 

 
Бенефициент по проекта: Областен съвет Долж  
Партньори:  Общини Видин, Лом и Враца (България) 
Асоциирани: Местните съвети от Калафат, Бекет, Дъбулени (Румъния), Реги-

онални администрации Видин, Монтана и Враца, Търговско–
промишлени палати от Долж (Румъния), Видин, Монтана и Враца 
(България), UNPR – Регионален патронаж Олтения, Местен съвет на 
малките и средни предприятия Крайова  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основните цели са: 

Стимулиране на общественото съзнание и информация за трансгранично-
то сътрудничество; 

Поощряване включването на румънски и български участници в предста-
вянето на изпълними проекти в контекста на Европейското териториално 
сътрудничество; 

Представяне на общата Европейска идентичност в трансграничния регион 
Долж—Видин, Монтана, Враца на нивото на другите европейски региони, в 
контекста на съвместни действия за териториално сътрудничество; 

Разширяване на капацитета на публичните администрации в целевите 
региони на проекта за сътрудничество, и по-конкретно в смисъла на рек-
ламиране на трансграничния район; 

Увеличаване на видимостта на трансграничния регион Долж—Видин, Мон-
тана и Враца пред ЕС. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  
RO 2004/016-784.01.04.01.02 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 30.11.2006 г. 
КРАЙ: 29.11.2007г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 50 000 евро 
ГРАНТ: 45 000 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 5 000 евро 

Този документ е създаден в рамките на проект „Заедно в ЕС 27 – общи приоритети на развитие”, с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговор-
ност за съдържанието му носи единствено Община Враца и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите  на  Европейския съюз. 

Програма ФАР  
Трансгранично сътрудничество България – Румъния  

Съвместен фонд за малки проекти 2004  
RO 2004/G/CBC/JSPF 



Проект: Представяне идентичността на трансграничния регион Долж – 
Видин, Монтана, Враца  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Изготвяне и разпространение на 4 000 DVD  с презентации на региона (по 

1 000 за всеки партньор). Презентационните филми включват забележи-
телностите на всеки регион, неговият икономически, туристически и култу-
рен потенциал. 

Изготвяне и разпространение на 4 000 презентационни брошури; 
Разработване на Съвместен интернет сайт, съдържащ описание на транс-

граничния регион, дискусионен форум за Европейското финансиране, сво-
бодна база данни за партньорите. 
 

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Проектът цели стимулиране на устойчивото развитие на граничния регион, 
чрез съвместно представяне на идентичността и икономическият, социален и 
културен потенциал на страните.  
 
Водеща организация – Областен съвет Долж 
Партньори: Община Враца, Община Лом, Община Видин, Областни Админист-
рации Враца, Монтана и Видин. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 01.09.2007 г. 
КРАЙ: 31.08.2008г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 100 000 лева 
ГРАНТ: 90 000 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА: няма 

Този документ е създаден в рамките на проект „Представяне идентичността на трансграничния регион Долж – Видин, Монтана, Враца ”, с финан-
совата помощ на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието му носи единствено Община Враца и по никакъв начин не може да се счита, че отра-
зява възгледите  на  Европейския съюз. 

Програма ФАР  
Трансгранично сътрудничество България – Румъния  

Съвместен фонд за малки проекти 2005  
Изпълнителна агенция  

Министерство на регионалното развитие и благоустройство 



Проект: Изследване за екологично напояване  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Изследване на базата на пилотно прилагане на мерки за напояване без 

риск за качеството на произведената продукция и на водата от кладенците 
на населението; 

Създаване на  мрежи за сътрудничество между Долж и Враца за премина-
ване към напояване с екологична вода чрез пречистване на мястото й на 
ползване; 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основна цел на проекта е да подкрепи трайното икономическо разви-

тие на трансграничния регион Долж-Враца чрез развитие на трансгранично 
сътрудничество между публичния и частния сектор и неправителствените ор-
ганзации, занимаващи се със защита на околната среда.  

Специфична цел на проекта е защита на почвата и подпочвените води 
в зоните, нуждаещи се от напояване чрез каптиране и пречистване на водата 
от река Дунав с цел използването й за напояване по време на периодите на 
засушаване. 

 
Река Дунав е най-замърсената река в Европа и е сред 10-те най-

замърсени реки на планетата. Напоителните системи са решение за периоди-
те на засушаване, но не са трайно решение на проблема. Водата за напоява-
не става все по-малко и е все по-замърсена. За да се използват водите на 
река Дунав за напояване на земеделски култури, се налага предварител-
но  пречистване на водата. 

 
Водеща организация: Фондация „Румънска Екологична Акция”  
Партньори: Кметство Бекет, Община Враца, Регионална инспекция за 

опазване на околната среда и водите - Враца, Дом на науката и техниката - 
Враца и Клуб „Приятели на Врачански балкан” . 

ОБЩИНА ВРАЦА 

BG2005/017-455.01.02 Грантова схема за устойчиво развитие и опазване 
на биологичното разнообразие, Програма за трансгранично сътрудничес-
тво България - Румъния 2005  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 01.11.2007 г. 
КРАЙ: 31.10.2008г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 70 000 евро 
ГРАНТ: 61 600 евро—88 %.  
Съфинансирането е 5% от Фондация „Румънска Екологична Акция” и 7% от 
Кметство Бекет.  
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА: Няма 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изследване за екологично напояване”, с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорност за съ-
държанието му носи единствено Община Враца и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите  на  Европейския съюз. 

Програма ФАР  
Трансгранично сътрудничество България – Румъния  

Съвместен фонд за малки проекти  2005 
Изпълнителна агенция  

Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

Регионална инспекция за 
опазване на околната 

среда и водите - Враца 



Проект: “Между приятели и добри съседи” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Подготовка и старт на проекта; 
Провеждане на процедури за възлагане на дейности на подизпълнители; 
Провеждане на първа среща на партньорите; 
Провеждане на обучения; 
Учебни посещения на италиански общини за обмен на опит; 
Провеждане на работни срещи с участниците в обученията; 
Изработване на материали за публичност на проекта и печатни материали; 
Заключителна среща на партньорите; 
Приключване на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Общата цел на проекта е развитие на устойчив туризъм в област Враца, чрез 
между регионално сътрудничество и прилагане на най-добри европейски прак-
тики.  
Специфични цели: 
Развитие на инициативи за между общинско сътрудничество в използване-

то на  природния и културен потенциал на общините, базирани на евро-
пейския опит и добри практики; 

Изграждане на капацитет за бъдещо планиране и маркетинг на туристичес-
ката дестинацията с помощта на европейско знание.  

 
Проектът цели ускоряване на туристическото развитие на област Враца, чрез 
обмен на опит и добри практики със сродни италиански общини. За целеви 
район са идентифицирани четири общини от област Враца, притежаващи ту-
ристически потенциал, а целеви групи са представителите на местни и дър-
жавни власти и туристическия бизнес от целевия район. Целите на проекта са 
насочени и към развитие на междуобщинско сътрудничество и изграждане на 
капацитет за провеждане на бъдеща туристическа политика в целевия район, 
при използване на европейски опит, знание и добри практики.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008/039  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 189 865.60 лева 
ГРАНТ: 189 865.60 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Този документ е създаден в рамките на проект „Между приятели и добри съседи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган.  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 месеца 
НАЧАЛО: 10.04.2009 г. 
КРАЙ: 10.08.2010 г. 



Проект: “Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния 
район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвес-
титори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за адми-

нистративни решения за административни услуги” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Управление; 
Оценка на капацитета на местните власти; 
Обучения и семинари “Насърчаване на инвестициите”, “Институционална 

подкрепа за инвеститорите”, “ИТ решения при предоставянето на админис-
тративни услуги и електронно правителство”; 

Проучвателни посещения в Норвегия за местните власти от Северозапад-
ния регион на България и на норвежки експерти в България; 

Изготвяне на инвестиционни справочници; 
Публичност; 
Заключителен форум. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основната цел на проекта е изграждането на капацитет—нарастване на ком-
петентността и уменията на администрацията по места в Северозападния ра-
йон за привличане на чуждестранни инвестиции и предоставяне на базирани 
на ИТ услуги. 
Проектът цели намаляване на икономическото и социално неравенство в Се-
верозападния регион на България чрез увеличаване на обема на чуждестран-
ните инвестиции и подобряване на бизнес климата. 
 
Проектът е изпълнен от сдружение “Български икономически форум”. 
Целеви групи по проекта са областните и общинските администрации на об-
ластите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Община Враца е целева гру-
па по проекта. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG0026 0026 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на Бълга-
рия за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни решения за 

административни услуги”, финансиран е с безвъзмездна помощ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и е изпълнен от Български икономически форум.  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 22 месеца 
НАЧАЛО: 01.07.2009 г. 
КРАЙ: 30.04.2011 г. 

InvestNorthWest  



Проект: “Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични 
градски практики - SUGAR ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Добри практики: събиране и анализ, идентификация на основни индикатори 

за изпълнение; 
Обмяна на опит чрез кръгли маси, обучителни сесии за обучители и съвмес-

тни работни срещи, включително с участието на нови администрации; 
План за действие в сферата на градската логистика за всички SUGAR тран-

сферни градове. 
Благодарение на участието си в проекта, Община Враца разработи: SWOT 
анализ на транспорта; Стратегия за развитие на градската логистика във Вра-
ца, която очерта четирите стратегически приоритета на транспорта за периода 
до 2020 г., План за действие в сферата на градската логистика на гр. Враца, 
който очертава ясни приоритети за действие до 2017 година и допринася за 
изпълнение на мисията на транспорта в града. Бе извършено заснемане на 
съществуващото състояние на хоризонталната и вертикална планировка, как-
то и анализ на проблемите на паркирането в централна градска част “Синя 
зона”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Проект SUGAR се фокусира върху решаването на проблема с неефикас-

ното и неефективно управление на градската дистрибуция на товари, важен 
елемент от цялостната система на градския транспорт и основен източник на 
емисии от превозните средства. За да постигне това, SUGAR насърчава обме-
на, дискусиите и трансфера на политически опит, знания и добри практики в 
областта на градското управление на товарните превози, по отношение на по-
литиката и лостовете за планиране между и сред модерни и по-опитни обекти. 

SUGAR е проект финансиран от Програма INTERREG IVC и има за цел 
трансфер на добри практики и опит в създаването на политики в сферата на 
градската логистика. Проектът се координира от Регион Емилия-Романя 
(Италия) и обединява 17 партньора от 10 европейски страни, включително гра-
дове с добри практики и трансферни градове, заедно с 5 технически партньора 
(Институт за транспорт и логистика и Централно европейски инициативи - Ита-
лия, POLIS (Полис е мрежа от европейски градове и региони, работещи заед-
но за развитието на иновационни технологии и политики за местния транспорт) 
- Белгия и Института за логистика и складиране в Полша). 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 0154R1 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 40 месеца 
НАЧАЛО: 01.11.2008 г. 
КРАЙ: 29.02.2012г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 296 000 лева 
ГРАНТ: 252 000 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 44 000 лева 



Проект: “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включва-
не на европейските агломерации и други обширни области в учас-

тие в "Спогодбата на кметовете”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Управление на проекта; 
Обучение и обучителни обиколки; 
Институционализация; 
Изготвяне на План за устойчиво енергийно развитие; 
Изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие; 
Мониторинг и оценка; 
Разпространение, комуникация и работа в мрежа; 
Общи дейности за разпространение. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Проектът CONURBANT цели въвличането на градове 
и техните конурбации в действително справяне с енергийни проблеми и по-
добряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изисква-
нията на Конвента на кметовете. 

Основните цели на проекта са: 
Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и 

включване на по-малките им околни градове и да се подкрепи ролята на 
местната власт като политически и административен орган, направлявайки 
общините в развитието на устойчиви енергийни стратегии. 

Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енер-
гия във всички обучавани градове по време на изпълнение на проекта, отна-
сящо се до използване на местни ресурси, включване на всички заинтересо-
вани страни и обществеността за повишаване на осведомеността, с цел да се 
използва устойчивото планиране на енергията. 

Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енер-
гия и да се осигури последователно прилагане и политическа приемственост 
на Плана за действие за устойчива енергия по време и след края на проекта. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: IEE/10/380/SI2.589427  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца  
НАЧАЛО: 10.05.2011 г.  
КРАЙ: 10.05.2014 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 44 321.03 евро 
ГРАНТ: 33 240.77 евро (75 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 11 080.26 евро (25 %) 

Този документ е създаден в рамките на проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни 
области в участие в "Спогодбата на кметовете”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Интелигентна енергия Европа. Цялата отговор-
ност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца. Тя не отразява непременно становището на Европейския съюз. Европейската коми-

сия не носи отговорност за каквато и да е употреба, която може да се направи с информацията, съдържаща се в него.  

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427  



Проект: SUМ (Устойчива градска мобилност)  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
А) Дейности по управление и координация на проекта: 
Изготвяне на наръчник вътрешни процедури;  
Изготвяне на споразумение за партньорство; 
Заседания на Управителния комитет; 
Срещи на техническата комисия; 
Производство на мониторингови доклади на всеки шест месеца; 
Изготвяне на окончателния доклад; 
Б) Дейности по информиране и разпространение на проекта: 
Изготвяне на план за комуникация; 
Дизайн и поддръжка на сайта; 
Създаване и динамизация на социални мрежи; 
Проектна среща; 
Пресконференции; 
Информационен бюлетини и брошури. 
В) Дейности за обмяна на опит по проекта: 
Изследвания: с цел да се създаде база данни с всички мерки, предприети за 

насърчаване на устойчивата мобилност от всеки партньорски регион; 
Организиране и участие в съвместни тематични работни групи. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основната цел на проекта е да насърчава обмяната на опит и познания 

за идентифициране на добри практики за спомагане развитието на устойчива 
мобилност чрез използване на чист и зелен обществен транспорт.  
Проектът спомага за: 
Насърчаване използването на превозни средства с ниска консумация и на-

маляване на вредните емисии; 
Насърчаване използването на електрически превозни средства; 
Приемане на устойчиви стратегии за опазване на околната среда; 
Оптимизиране на еко иновациите; 
Повишаване на капацитета на региона за изследвания и развитие. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 1095R4 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 01.01.2012 г. 
КРАЙ: 30.09.2014г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 187 661.89 лева 
ГРАНТ: 159 512.61 лева (85 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА: 9 383.09 лева (5 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МРРБ: 18 766,19 лева (10 %) 



Проект: “Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и ин-
струменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в 

Югоизточна Европа - MMWD” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Развитие на транснационални мрежи за изграждане на зони на устойчив 

растеж;  
Укрепване капацитета на регионалните и местните администрации да пред-

приемат политики за планиране и програмиране на демографските проме-
ни, основани на факти;  

Подобряване на статистическите данни, необходими за разработване на 
сценарии за предотвратяване на териториалните последици от демографс-
ките промени и миграцията на населението;  

Разработване на обща методологична основа за създаване на политики от-
носно регионалните тенденции в пазара на труда, човешки капитал и соци-
ални услуги;   

Подобряване на стратегическото качество и ефективността на политиката 
на  планиране.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Проектът цели повишаване на капацитета на регионалните и местни 

власти за управление на процесите на миграция и демографски промени.  
Проектът ще се фокусира върху:  

Тенденциите в пазара на труда (промоциране на заетост);  
Основни човешки нужди (повишаване на продуктивността и икономическите 

постижения);  
Местно предлагане на социални услуги.  
 
Водещ партньор по проекта е Регион Емилия- Романя (Италия). Консорциумът 
за управление и изпълнение на проекта е съставен от 21 партньора от 10 
държави (6 от тях са в Европейския съюз и 4 са извън него): Италия - Регион 
Фрули – Венеция, Регион Абрузо и Главна дирекция на имиграционните поли-
тики и интеграцията на Министерство на труда и социалната политика; Бълга-
рия - Институт за изследване на обществата и знанията към БАН, Министерст-
во на труда и социалната политика и Община Враца; Гърция – Регион Крит и 
Агенция за развитие Хераклион; Словения - Агенция за регионално развитие 
на Северна Приморска ООД Нова Горица и Училище на развитите социални 
изследвания; Румъния - Министерство на регионалното развитие и туризма и 
Община Бистрица; Австрия - Университет за приложни науки в Залцбург и 
Виена градската администрация (общински отдел 18 и градоустройство); 
Сърбия - Агенция за регионално икономическо развитие за Шумадия и Помо-
раве и Статистическата служба; Черна гора - Философския факултет в Никшич
-Институт по социология и психология и Бизнес център Цетине; Република 
Молдова - Министерство на външните работи и европейки дейности; Швейца-
рия - Международна организация за миграция.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: SEE/C/0007/4.2/X 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 01.05.2012 г. 
КРАЙ: 31.10.2014г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 183 398.79 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Оперативна програма за транснаци-
онално сътрудничество 

"Югоизточна Европа 2007 - 2013"  


