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ППППорторторторт----фолиофолиофолиофолио    

с проектс проектс проектс проектннннииии идеи идеи идеи идеи за  за  за  за Регион Враца и КрайоваРегион Враца и КрайоваРегион Враца и КрайоваРегион Враца и Крайова    
 

AAAA. И. И. И. Икономическо развитиекономическо развитиекономическо развитиекономическо развитие.... Развитие на трансграничния бизнесРазвитие на трансграничния бизнесРазвитие на трансграничния бизнесРазвитие на трансграничния бизнес    

 

1. Създаване на обща програма за възстановяване за специфичните за балканите 

икономически дейности (производствени дейности, туризъм, услуги и т.н.). 

2. Създаване на партньорства на базата на логистични платформи в граничната 

зона, управлявани от двамата партньори.   

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

4. 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. 

5. Инвестиционно проучване за създаване на високотехнологичен индустриален 

парк. 

6. Изграждане на система за разпространение на необходимата информация до 

фирмите в общината, областта, ТГС регион. 

7. Разработване и издаване на каталози на производителите в региона Враца – 

Крайова. 

8. Създаване на база данни относно: 

a) Терени, които да бъдат налични за инвеститорите както от публичната 

сфера, така и от частната; 

b) Работната сила; 

c) Образователната система за сферите на специализация 

d) Възможностите за професионална преквалификация; 

e) Възможности за постоянна подготовка на възрастни;  

f) Необходимите документи за получаване на лиценз за строителство 

g) Необходимата документация за разработване на ОВОС 

h) Строителните фирми в зоната;  

i) Проектантските фирми; 

j) Замърсители на околната среда; 

k) Разработване на база данни за икономическите субекти организирани в 

сектори на дейност.  

9. Разработване на програма за обучение за предприемачите в двете общности на 

Враца и Крайова, с оглед на сключването на транс-гранични партньорства и 

постигане на общи стратегии в различните сфери.   
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10. Създаване на информационни мрежи  за разпространение на информация за 

секторите от икономиката и установяване на контакти с представителите на МСП 

11. 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. 

12. Изграждане на партньорство между фирмите, НПО, асоциации, камари, палати и 

др. бизнес структури за подкрепа на МСП за устойчивото им развитие. 

 

 

BBBB. . . . ДостъпностДостъпностДостъпностДостъпност.... Инфраструктура на земния, въздушния и речния транспорт  Инфраструктура на земния, въздушния и речния транспорт  Инфраструктура на земния, въздушния и речния транспорт  Инфраструктура на земния, въздушния и речния транспорт     

 

1. Създаване на обща стратегия за обществения пътнически транспорт в граничната 

зона на базата на план за развитие за достъпност между партньорите.  

2. Подобряване на достъпа на инфраструктурата в зоните на преминаване на  

границата. 

3. Устройство, модернизация или разширяване на транспортната мрежа в 

граничните зони. 

4. Разработване на електронна система за комуникация на транс-гранично ниво за 

постоянна актуализация на стратегиите и проучванията на транс-гранично ниво.  

5. Създаване на програми, стимулиращи екологичния транспорт. 

6. Изграждане на подлез - транспортна връзка на път Е-79 с път IV-клас - Бели Извор. 

7. Подобряване достъпа в региона чрез модернизиране на инфраструктурата между 

Оряхово и Бекет, включително и изграждане на Дунав мост 3. 

 

СССС. Популяризиране на трансграничната зо. Популяризиране на трансграничната зо. Популяризиране на трансграничната зо. Популяризиране на трансграничната зона Крайова на Крайова на Крайова на Крайова ---- Враца Враца Враца Враца        

 

1. Създаване на промоционален център за трансграничен туризъм (с акцент върху 

възстановяването на балканската идентичност)  

2. Общ маркетинг на туристически продукти (акцент върху аспектите който 

осигуряват от една страна регионално/национално разнообразие, но и обща 

балканска идентичност, от друга. 

3. Популяризиране на бизнес туризма: Интегрирани пакети услуги, общи програми 

отнасящи се до възстановяване на балканските ценности, чрез наемане на 

малките и средни предприятия и разработването на пакети с туристически оферти. 

4. Разработване на продукти на културата като културен маркетинг и мениджмънт, 

интегрирани в пакетите с туристически оферти.   

5. Организация и промоция на панаири за земеделски и туристически продукти. 

6. Организиране на транс-граничен панаир за малки занаяти с цел да се 

популяризират традициите и традиционните продукти.  
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7. Разработване на презентационни материали за региона. 

 

ДДДД. . . . Социално и културно сближаванеСоциално и културно сближаванеСоциално и културно сближаванеСоциално и културно сближаване        

 

1. Изпълнение на информационни кампании за гражданите относно трафика на хора 

и наркотици в граничната зона. 

2. Създаване на консултативен център за хора - жертви на трафик в общата гранична 

зона.  

3.  Разширяване на културното сътрудничество между институциите във Враца и 

Крайова.  

4. Популяризиране на историческата и културна идентичност на региона. 

5.  Разработване на програми за организиране на съвместни археологически 

експедиции и разкопки. 

 

 

ЕЕЕЕ. . . . Околна среда. Опазване и управление на рискаОколна среда. Опазване и управление на рискаОколна среда. Опазване и управление на рискаОколна среда. Опазване и управление на риска        

 

1. Разработване на производствения потенциал за чиста енергия (слънчева и 

вятърна). 

2. Разработване на необходимите проучвания за идентифициране на потенциала за 

производство на чиста енергия на базата на използване на географските 

предимства  и преимущества. 

3. Създаване на програма за обмяна на опит в производството на чиста енергия. 

4. Общи системи  за защита, управление и оповестяване за наводнения, 

земетресения и др. природни бедствия.  

5. Създаване на общи звена за бързо реагиране в случай на замърсявания.  

6. Съвместно разработване на проучвания и техническа документация за 

регулацията на водните басейни. 

7. Изграждане на станции за надзор за качеството и дебита на водните потоци. 

8. Дейности за повишаване на съзнанието на гражданите за опазване на околната 

среда:  

• Публични срещи; 

• Фокус групи; 

• Дипляни; 

• Плакати и т.н. 

 


