
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Враца, 30.11.2006 г. 

 
 

ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУМЪНИЯ 

 

 Вчера (29 ноември 2006 г.) в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Община Враца подписа договор за изпълнение на проект по програма ФАР-

Трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Проектът ще се изпълнява с 

финансиране от Съвместния фонд за малки проекти България – Румъния и цели да подпомогне 

икономическото сътрудничество между общините Враца и Крайова. 

 Дейностите, които ще изпълняват местните власти в двете общини през следващата 

една година са насочени към проучване на местния икономически потенциал, обобщаване на 

резултатите и обмяна на информация. Предварителните проучвания сред бизнеса показват, че 

голяма част от фирмите осъзнават възможностите за сътрудничество, но не ги използват изцяло. 

С по-добро взаимодействие и координация общинските администрации във Враца и Крайова ще 

стимулират този процес и ще съдействат за икономическото развитие на пограничните райони с 

организирането на съвместни форуми, създаване на бази данни, отпечатване на информационни 

материали, запознаващи с местните производство, туризъм,  услуги и др. 

 Финансирането, което Община Враца ще получи е 27 000 евро. Грантовата схема на 

Съвместния Фонд за малки проекти ще финансира 24 проекта на обща стойност 843 813 евро, от 

които 727 552 евро са осигурени по програма ФАР. Проектът на Община Враца спечели 

подкрепата на Фонда в конкуренция с още 128 предложения. Сред спечелилите има три общини – 

Враца, Мизия и Бойчиновци, също и неправителствени организации, търговско-промишлени 

палати и агенции за икономическо развитие от шест гранични района с Румъния. 

 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Този проект е финансиран от Европейския Съюз 

„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. 

Проектът се реализира от 
Община Враца 
 
Адрес: ул. „Стефанаки Савов” 6 
Тел.: (+359 92) 62 72 68 
Факс: (+359 92) 62 72 68 
E-mail: bojinova@vratza.bg 

Този проект е финансиран от ЕС 
 
Адрес: 1000 София, ул. „Московска” 9  
Тел.: (+359 2) 933-52-52  
Факс: (+359 2) 933-52-33  
E-mail: delegation-bulgaria@cec.eu.int  
http://ec.europa.eu/index_bg.htm 
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