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1. Въведение
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Дейност 1: „Проучване на източниците
на заетост и възможностите за развиване на бизнес“ и Дейност 2: „Икономическа
бизнес обсерватория“ по Проект: „Промоционална мрежа от трансгранични услуги на
предприятието“.
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. е
оперативна програма с европейско финансиране. Тя подкрепя съвместни инициативи
за развитие на избираеми зони от граничната територия между България и Румъния.
Финансовата помощ се предоставя на български и румънски контрагенти в граничните
територии, с оглед засилване на тяхното сътрудничество при разрешаването на
ключови въпроси, като съхранение на природните ресурси, културно-историческото
наследство, предотвратяване на наводнения, засилване на социално-икономическите
връзки, както и преодоляване на проблемите възникващи в граничната територия.
Главната стратегическа цел на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния –
България 2007-2013 г. е насочена към:
•

сближаване на хората, на общностите и икономиките в граничната зона между
Румъния и България, за осъществяване на съвместни действия, които да
допринесат за развитие на трансграничната зона, посредством разумно
използване на наличните ресурси, в т.ч: човешки, естествени, ресурси на
околната среда и др.

Проект: „Промоционална мрежа от трансгранични услуги на предприятието в
съответствие с целите и приоритетите на програмата. Цели на проекта са:
• стимулиране създаването на стабилни мрежи за сътрудничество, подобряване
на имиджа на транс-граничната зона и насърчаване на инвестициите;
• търсене на нови източници на заетост в зоната;
• запознаване с икономическата ситуация и равнището на заетост в района;
• създаване на база данни, свързани с инфраструктурата и бизнес услугите в
района;
• увеличаване на бизнес договорите;
• създаване на единна обща картина на Еврорегиона
Постигането на описаните цели ще подобри имиджа на Еврорегион Враца, Плевен,
Долж и Олт и допринесе за постигане на следните благоприятни ефекти:
•
•
•

повишаване на инвестиционната атрактивност;
увеличаване на инвеститорския интерес;
засилване на съвместното сътрудничество между румънци и българи от двете
страни на граничната територия в усилията им за подобряване качеството и
условията на живот.
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В изпълнение на Дейност 1: „Проучване на източниците на заетост и възможностите
за развиване на бизнес“ и Дейност 2: „Икономическа бизнес обсерватория“ по проект:
„Промоционална мрежа от трансгранични услуги на предприятието“ е изготвен Доклад
за извършен анализ на икономическата ситуация, бизнес климата и анализ на
резултатите от анкетно проучване сред представители на МСП в Еврорегион Враца,
Плевен, Долж и Олт.
Изборът на целевата група на анкетното проучване е съобразен с проектното
предложение и продиктуван от последните стратегически насоки на европейската
политика, както и осъзнаването за ключовата роля на МСП в националните икономики.
В глобално променящата се среда, която се характеризира с непрекъснати структурни
промени и повишен конкурентен натиск, МСП придобиват все по важна роля, като
предоставящи възможности за заетост и като ключови фактори за благосъстоянието на
местни и регионални общности. Добре функциониращи МСП ще направят Еврорегион
Враца, Плевен, Долж и Олт по-устойчив на неблагоприятни промени в икономическата
ситуация. Извършеното проучване фокусира вниманието върху бизнес профила на МСП
в избрания район и има за цел да представи броя, категорията и
конкурентоспособността им. Получената информация ще спомогне за откриване на
нови източници на заетост и доходи, което е в пряка връзка с изпълнението на
Дейност 1 „Проучване на източниците на заетост и възможностите за развиване на
бизнес“.
Основната задача на икономическата бизнес обсерватория е да популяризира и
повиши познанието за приноса на МСП в икономиката, да предложи статистически
анализи насочени към изграждането на достъпна база данни с актуално съдържание за
социално-икономическото развитие на разглежданите райони.
Основната цел на доклада е да осъществи техническа поддръжка на социалноикономическото развитие на Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт чрез обобщаване
и представяне на синтезирана информация за неговото състояние, изводи и
перспективи за растеж. Настоящият документ извършва преглед на социалната сфера
и състоянието на икономиката в разглежданите райони, събира и представя
информация по отношение географското положение, демография и икономика на
областите Враца и Плевен, окръзите Долж и Олт. Не на последно място докладът
представя анализ на резултатите от проведено анкетно проучване сред представители
на МСП в Българи и Румъния. Входящата информация от извършеното проучване сред
представители на МСП, са обобщени и представени основните различия между МСП в
България и Румъния. Събраната входяща информация ще бъде съхранявана в
икономическата бизнес обсерватория, която текущо ще актуализира включените данни
и представя икономическа и бизнес информация за Еврорегион Враца, Плевен, Долж и
Олт. Статистическите анализи ще дават представа за: брой предприятия в района,
пазар на труда, макроикономически данни, сравнителни анализи и др. Настоящият
доклад представя и актуален SWOT анализ на всеки район от трансграничния регион
по проекта. Създаването на масив за съхранение на данни за икономическата и бизнес
ситуация ще позволи на потребителите да имат постоянен достъп до актуална
информация, която може да бъде полезна във всеки един момент за реализирането на
различни инициативи.
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На база изводите от извършеното анкетно проучване и SWOT анализа са формулирани
перспективите за развитие в анализираните райони.

2. Географско описание на Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт
Еврорегионът Враца, Плевен, Долж и Олт се формира от две български области и два
румънски окръга. Те са разположени в избираемата област за финансиране по
Програма трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.
Трансграничната област за финансиране се състои от седем румънски окръга и осем
български области. Естествена граница на еврорегиона е река Дунав. Избраните
области Враца и Плевен се намират в Северната част на България, а окръзите Долж и
Олт в Южната част на Румъния по протежение на река Дунав.

Област Враца
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Територията на област Враца е разположена в Северозападната част на Република
България и административните й граници обхващат десет общини – Враца, Борован,
Мездра, Криводол, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Оряхово, Роман и Козлодуй.
Административен център на областта е град Враца. Населените места в областта са
общо 123. Общата площ на област Враца е 3,620 км2.
Северна граница на Област Враца е река Дунав. На юг територията на областта
достига Стара Планина. Граничната територия на север се простира до окръг Долж,
Румъния. Западната територия на област Враца граничи с област Монтана, южната със
София Област. Ловешка и Плевенска области граничат на изток с област Враца.
През територията на област Враца преминават международни транспортни коридори
номер IV – път Е79 и номер VII – река Дунав.
На територията на област Враца са разположени 8 града, които са и общински
центрове. Агломерационният ареал от национално значение е град Враца.
Според категоризацията на центровете в България, заложена в НКПР, системата от
полюси на растежа в областта се представя от следните йерархични нива:
• Средни градове – град Враца;
• Малки градове – Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово;
• Много малки градове и села – Борован, Криводол, Мизия, Роман и Хайредин.

Област Плевен
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Област Плевен е разположена в централната част на Северна България и в източната
част на Северозападния район. Естествените граници на областта се простират на
север до р. Дунав, на изток до област Велико Търново, на юг до област Ловеч и на
запад територията граничи с област Враца. Общата площ на разглежданата територия
обхваща 4,653 км2 (3.9% от територията на страната).
Административен център на областта е град Плевен. На територията са разположени
общините: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски,
Никопол, Плевен, Пордим, Червен Бряг.
През територията преминават важни отсечки от националната транспортна,
железопътна и пътна инфраструктура. Основните транспортни мрежи са първокласен
път Е-83 (Русе – Плевен – Ботевград). Благоприятни възможности на област Плевен за
изграждане на трансгранични мрежи с крайдунавските региони е принадлежността й
към Българското Дунавско крайбрежие (72 километров излаз) с 4 малки речни
пристанища.
Селищната структура на областта включва много селища от категорията малки и
средните села и един голям град – Плевен. Агломерационният ареал от национално
значение е град Плевен. Близко разположените населени места до него са градовете:
Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен Бряг, Славяново и прилежащите им села.
Агломерацията се развива основно по направлението първокласния път Бяла-ПлевенБотевград и около град Плевен се образува всеобхватна територия.

Окръг Долж
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Окръг Долж е седмият по големина окръг на Румъния и е разположен върху площ от
7,414 км2, съответно 3.1% от територията на страната. Намира се в югозападната част
на Румъния. Голямата територия определя седми ранг на Долж в административнотериториалното деление на Румъния. Разглежданата област има древна традиция,
чието съществуване, както се вижда от името е свързано с река Жиу – Долна Жиу.
Долината където е разположен окръга е една истинска географска ос, към която се
събират всички вътрешни връзки. Южна граница на територията е река Дунав. На
запад окръг Долж граничи с окръг Мехединти, на югозапад с област Монтана.
Северната граница достига окръг Горж, на изток и североизток територията се
простира до окръзите Вилсеа и Олт. Административно окръг Долж се формира от три
населени места: град Крайова – столица на окръга , Калафат и Байлести и 4 (четири)
града: Сегарцеа, Филиаси, Бекет и Дабулени. Административният център на областта е
град Крайова. На територията на окръг Долж са разположени 104 общини и 380 села.

Окръг Олт
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Окръг Олт е разположен в югоизточната част на Румъния и заема площ от 5,498 км2.
През окръжната територия протича река Алва на която е наречен окръга. Олт
представлява един от окръзите намиращи се в близост до река Дунав. В историкогеографско положение, окръг Олт е част от старите провинции Олтения и Мунтения.
На запад територията на окръга се простира до окръг Долж. Северна граница на Олт е
окръг Вълча, а на изток граничи с Телеорман и Арджеш. Южната граница на окръг Олт
е река Дунав и област Ловеч, която се намира на територията на Република България.
Столица на окръга е град Слатина. Други градове разположени на територията на
окръга са: Каракал, Балш, Корабия, Скорничещ, Драганещ, Пиатра Олт.

2.1. Релеф, климат, почви, води и полезни изкопаеми
Област Враца
Област Враца се характеризира с разнообразен релеф. В близост до река Дунав
релефа е равнинен, хълмист на преобладаваща надморска височина 150-300 м. – в
посока север и на юг – планински. Територията в тази посока включва и Врачанската
планина. Административен център на областта е град Враца. Общата площ на област
Враца е 3,620 км2. Разпределението на територия по вид, съгласно данните от НСИ е
показано в следващата графика.
Графика 1: Баланс на територия на област Враца (в хектара)
20,982 6,706

57,099

земеделска площ
горска площ
урбанизирани територии

водни течения и водни площи

271,736

Източник: НСИ България

Както е видно от горната графика най-голяма площ от територията на област Враца се
заема от земеделска земя. Тя се обработва от общините: Борован, Бяла Слатина,
Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин, които попадат
в териториално-административните граници на област Враца. Почвите на територията
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на област Враца са разнообразни. Основният вид в посока север – юг е карнобатен
чернозем. Характерно за този вид почва са голямата плътност, дълбок орен слой,
значително съдържание на органично вещество и калциеви карбонати по бреговата
ивица на река Дунав.Предпланинската територия включва предимно кафяви горски
почви с рендзини. С най-голяма площ са черноземните и сивите горски почви следвани
от кафявите-горски и планинско-ливадните. Вида и характерните особености на
почвите на територията на област Враца определят агроекологичния потенциал за
отглеждане на земеделски култури., в т.ч.: пшеница, царевица, соя, слънчоглед,
захарно цвекло и др. На територията на област Враца основно се проявява умереноконтиненталния климат, който обхваща Дунавската хълмиста равнина, по ниските
части на Предбалкана, Западна и Средна Стара Планина. Летните месеци се
характеризират с ниска степен на валежи, докато през есенно-зимния период, тяхната
интензивност значително са покачва. Температурите през зимните месеци достигат до
-13.3Со, докато през летните месеци температурата достига над 30оС. Умереноконтиненталния климат предоставя отлични условия за развитие на земеделието на
територията на област Враца, като е важно да се отбележи, че активната вегетация на
растенията започва от 7 април и продължава до 26 октомври.
Най-големият воден обект на територията на област Враца е река Дунав. Малка част от
територията на областта е заета от водни обекти. По-големи реки с местно и
национално значение са река Искър и река Огоста Поради липсата на значителни
водни ресурси са изградени 62 хидротехнически обекта (ХТС) – язовири на
територията на област Враца. Тяхното техническо състояние е незадоволително
поради липсата на заинтересовани страни, които да осъществяват поддръжка,
съобразно действащото законодателство и гарантират нормално и безопасно
експлоатиране на обектите.
Полезните изкопаеми, които се добиват към днешна дата на територията на област
Враца са варовик – в района на общините Враца и Мездра и природен газ – в района
на село Чирен – община Враца, нефт и природен газ село Бутан – община Козлодуй. В
районите по поречията на реките Дунав, Огоста, Искър, Ботуня и Скът се добиват
строителни материали – пясък и баластра. От кариери се обработват глина за
тухларната промишленост и трошен камък за пътното строителство и циментовата
промишленост. На територията на област Враца кариери имат фирмите: „Монолит“ АД,
„Дионисо Марбле – България“ ООД, „Булнед“ ООД и „Хемус М“ АД. Те добиват
„Врачански варовик“. Фирмите „Холсим“ (България) АД, „Стройкерамика“ АД, „Вархим“
АД и „Пътстройинженеринг“ АД имат кариери за добив на строителни материали.

Област Плевен
Релефът на област Плевен е равнинно-хълмист. На разглежданата територия попадат
части от Дунавската равнина, както и най-северните отклонения на Предбалкана.
Почвеното разнообразие включва: черноземни, алувиално-ливадните (в равнинните
части) и по-слабо плодородните горски почви. Общата площ на област Плевен е 4,653
хил. дка. Балансът на територията по видове площи е показан в следващата графика.
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Графика №2: Баланс на територия на област Плевен (в хектара)
21,950

15,350

43,430
земеделска площ

горска площ

урбанизирани територии

водни течения и водни площи

379,180

Източник: НСИ България

Област Плевен се характеризира с умерено-континентален климат. Средногодишната
температура е около 12-130C. През зимните месеци температурите достигат до -2 - 30С,
а средните юлски са 230С. На територията на област Плевен протичат долните течения
на реките Искър, Вит и Осъм. В областта са разположени карстовите извори при град
Плевен и село Бохот. Областта разполага със значителни водни ресурси. Изградени са
множество малки и средни язовири, които да осъществяват контрол върху речния
отток на реките, включително водосборите на реките Искър, Вит и Осъм.
Стопанисваните от „Напоителни системи“ ЕАД в областта язовири са 28 бр. За област
Плевен няма информация за наличие на минерално-суровинни източници. Разработени
са не големи запаси на нефт и газ. Експлоатират се и находища на огнеупорни и
керамични глини, креда и на варовици.

Окръг Долж
Релефът на окръг Долж е доминиран от румънските равнини, но има и хълмисти
райони на север. Постепенното увеличаване на надморската височина от южната към
северната част на окръга, образува причудлива форма на амфитеатър, който се издига
към слънцето. Релефът наподобява формите на стъпки, които се издигат и образуват
своеобразни пирамиди.
В южната част на окръг Долж се намира най-голямата територия на Румъния покрита с
пясък, паралелно с това в региона са разположени множество езера, които се
образуват в резултат на валежи, които причиняват наводнения и преливания на река
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Дунав. Преобладаващият релеф на окръг Долж се вписва идеално в характерните
форми на териториите на крайдунавските страни.
Голяма част от южната територия на окръга е покрита с плодотворни почви и
растителност. Следващата графика предоставя информация за баланса на територията
по видове площи.
Графика №3: Баланс на територия на окръг Долж (в хектара)

30,476

20,886

13,536
земеделска площ

85,308

горска площ
урбанизирани територии
водни течения и водни площи
транспорт и инфраструктура

585,169

Източник: НСИ Румъния

Територията на окръг Долж попада в умерения климатичен район, но разположението
и характера на областта, където е разположен, а именно в района на завоя на
Карпато-При Балканска планинска верига, определя, като цяло, по-топъл климат.
Хидрографската мрежа на територията на окръг Долж представена от две реки - река
Дунав и река Жиу. Последната пресича територията Румъния по дължина на
разстояние 154 км. На територията на окръг Долж са разположени и няколко блата и
езера, а именно – (езеро Бистрет, Банулуи фонтан, Маглавит, Голенти и Чиуперчени).
Хидроенергийните съоръжения на територията на Долж се поддържат в добро
състояние. Голямо значение за окръг Долж имат полезните изкопаеми, които се
използват при производството на строителните материали, а именно: пясък, чакъл и
глина. Продължителното методично търсене и научно-изследователска дейност
извършени в окръга, доказват съществуването на ценни полезни изкопаеми в района.
Тяхното добиване е от важно значение за бъдещето развитие на икономиката на
окръга. По-конкретно това са газови находища открити на север от Крайова. В
равнините на окръг Долж има наличие на минерални води. Някой от тях като Гиджера,
произхождат, от извори, които са разположени върху плиоценски пластове от които е
изградена равнината. Други представляват езера минерализирани от солите, които се
събират в резултат на отмиването на околната равнина.

стр. 13/141

Project: “Promotional network of cross-border enterprise services”
Project nº 2(2i)-3.1-26 MIS ETC 655
ROMANIA – BULGARIA
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013
Окръг Олт
Характерно за релефа на окръг Олт е, че той принадлежи към двете големи релефни
формирования, съответно гетското плато, земя в северозападната част, която заема
една трета от повърхността и румънската равнина на юг, която е разположена върху
две трети от територията. Река Дунав образува широка долина на юг която образува
много езера и малки канали, които преливат от време на време. Река Олт и нейната
долина представляват реална ос, която пресича територията на страната. Скалните
тераси на река Олт са много големи и са разположени от дясната страна на долината,
която започва от северната част на страната на река Дунав и от лявата страна на град
Драганеш.
Едно от предимствата на окръг Олт са благоприятните условия за развитие на селското
стопанство. Почвите са изключително подходящи за обработка и засаждане със
земеделски култури. Графика № 4 изобразява разпределението на територията в окръг
Олт по видове площи.
Графика №4: Баланс на територия на окръг Олт (в хектара)
18,376

11,213

20,643
земеделска площ

59,988

горска площ
урбанизирани територии
водни течения и водни площи
транспорт и инфраструктура
433,900

Източник: НСИ Румъния

Климатът на окръг Олт е умерено-континентален. В северната част на окръга е повлажно, докато в южната сухо. Територията на окръг Олт се пресича от две големи
реки: Дунав и Олт. Река Дунав протича през територията в продължение на 47 км.
Река Олт пресича окръга в посока север-юг в продължение на 100 км.
Водният потенциал на окръг Олт е представен от реките Олт и Дунав. Олт пресича
цялата територия. В резултат на строежи на водноелектрически централи в близкото
минало в границите на окръга има множество езера и малки канали. Голяма част от
напоителните системи и съоръжения в окръг Олт се експлоатират и поддържат в много
добро техническо състояние. Липсват актуални данни за открити полезни изкопаеми на
територията на окръг Олт. Икономиката на региона е ориентирана в голяма степен към
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селското стопанство, търговията на едро и дребно. Както е видно от краткото
представяне на географските особености на четирите съставни за Еврорегиона части,
природните особености на районите са близки и не създават технически пречки за
функционирането на Еврорегиона. И четирите административни единици са
обезпечени основно с ресурс за развитие на земеделие под формата на изобилие от
земеделски площи, повечето от които с добър потенциал за висок добив и широк
спектър от възможни за отглеждане агрокултури.

3. Икономически профил на Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт
3.1. Брутен вътрешен продукт
Област Враца
Основната информация, която може да даде реална представа за икономическото
състояние на област Враца е брутния вътрешен продукт по текущи цени. Брутният
вътрешен продукт на глава от населението за 2011 г. в област Враца по данни на НСИ
България е 8,361 лв. (EUR 4,275), при средно за СЗР от 3,243 евро. Съгласно данни на
НСИ България, за 2011 г. БВП по текущи цена за Северозападна България е 2,732 млн.
евро, а този на община Враца 795 млн. евро. Областта осигурява приблизително 30%
от БВП за целия СЗР. Съотношението в добавената стойност за 2011 г. е представено
графично:
Графика №5: Относителни тегла по иконом. сектори за Област Враца 2011 г.
(в %)
11.3%
Селско и горско стопанство
36.9%
Индустрия
Услуги

51.8%
Източник: НСИ България

Както е видно от графиката преимуществено, стойност за областта добавя
индустриалния сектор. За целия СЗР, над 50% от брутната добавена стойност се дължи
на сферата на услугите, като по този начин областта се превръща в своеобразно
изключение за района.
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Област Плевен
Съгласно данни на НСИ България, за 2011 г. БВП по текущи цени на област Плевен е
797 млн. евро. Областта осигурява 29% от БВП за целия СЗР, като за 2011 г. БВП на
човек от населението е 5,808 лв. (EUR 2,969), при средно за СЗР от 3,274 евро.
Съотношението в добавената стойност за 2011 г. е представено графично:
Графика №6: Относителни тегла по икономически сектори за Област Плевен
2011 г. (в %)
12.4%
Селско и горско стопанство
Индустрия
Услуги
60.4%
27.6%

Източник: НСИ България

Видно от графиката Област Плевен е типичен представител на СЗР, като над 60% от
брутната добавена стойност се реализира от сектора на услугите.

Окръг Долж
Съгласно данни на Eurostat, за 2010 г. БВП по текущи цени за Югозападен район
Олтения е 9,981 млн. евро, а този на окръг Долж 3,208 млн. евро. Окръгът осигурява
32% от БВП за целия Югозападен регион.
Графика №7: Относителни тегла по икономически сектори за Окръг Долж за
2012 г. (в %)
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14%
Селско и горско стопанство
Индустрия
49%

Услуги
36%

Източник: Партньорски организации Румъния

Окръг Олт
Съгласно данни на Eurostat, за 2010 г. БВП по текущи цени за Югозападен район
Олтения е 9,981 млн. евро, а този на окръг Олт за 2012 г. съгласно данни от румънски
партньори е 1,857 млн. евро. Окръгът осигурява приблизително 19% от БВП за целия
Югозападен регион.
За 2010 г., съгласно обобщената статистика, водена от Eurostat, БВП на човек от
населението за Югозападен район Олтения е 4,500 евро. Сравнението със БВП на
човек от населението осреднен за СЗР на България от 2,732 евро, следва да се направи
обоснования извод, че е на лице съществен дисбаланс в стойността на показателя от
двете страни на р. Дунав, който създава предпоставки за процес на изравняване.
Съгласно данни от румънски партньори, приносът на ниво икономически сектор за 2011
г. е представен графично. Видно от графиката Окръг Олт е силно индустриализиран.
Графика №8: Относителни тегла по икономически сектори за Окръг Олт за
2012 г. (в %)
7%

6%
Селско и горско стопанство
Индустрия
Услуги

87%

Източник: Партньорски организации Румъния
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3.2. Заетост и безработица
Област Враца
Броят на заетите лица за 2011 г. е 63,000 души, като област Враца се нарежда на
второ място по заетост след област Плевен. Коефициентът на безработица за Враца за
2011 г. е 9.4%, което й определят водещо място сред областите в региона по този
показател. Следващата таблица представя информация за заетостта, безработицата и
икономическата активност на населението по области. Структурата на безработицата
показва, че най-голям брой са лицата в трудоспособна възраст, които нямат или
образованието им основно или по-ниско. Представителите на тази група са найнеконкурентоспособни и често за тях се прилагат социални програми и мерки за
заетост. Най-малка е групата от безработни лица с висше образование.
Тенденцията преобладаващият дял да е на регистрираните безработни без
професионална квалификация и с основно или по-ниско образование се запазва в
цялата страна.
Таблица №1: Обобщени данни Враца, 2012 г.
Обобщени данни Враца
Население

181,574

Работна сила

69,500

Заети лица

63,000

Безработни

6,500

Коефициент на икономическа активност

44.0%

Коефициент на заетост

39.9%

Безработица

9.4%

Източник: НСИ България

Графика №9: Работна сила Враца, 2012 г.
Безработни

6,500

Заети лица
Работна сила
Население

63,000
69,500
181,574

Източник: НСИ България
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Коефициентът на безработица за 2012 г. в област Враца е под 10% и е най-нисък в
сравнение с данните на другите области от региона и средните данни за страната.

Област Плевен
Заетостта на населението над 15 години в област Плевен се характеризира с
неравномерна динамика. Следващата таблица обобщава данните характеризиращи
пазара на труда.
Таблица №2: Обобщени данни Плевен, 2012 г.
Обобщени данни Плевен
Население
Работна сила
Заети лица
Безработни
Коефициент на икономическа активност
Коефициент на заетост

262,969
105,400
94,400
10,900
45.9%
41.2%

Безработица

10.3%

Източник: НСИ България

Графика №10: Работна сила Плевен, 2012 г.

Безработни

10,900

Заети лица
Работна сила
Население

94,400
105,400
262,969

Източник: НСИ България

Коефициентът за заетост в областта – 41.2% е най-високият в сравнение с останалите
области от Северозападния регион. Коефициентът на безработица надхвърля 10%,
което е индикатор за влошаване на условията на пазара на труда в областта. По данни
на НСИ заетите и безработни лица към края на 2012 са съответно: 94,400 наети и
10,900 неработещи. Коефициентът на икономическа активност е 45.9%, но са нужни
повече усилия в тази посока. Към настоящият момент статистическите данни на област
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Плевен за пазара на труда са умерено оптимистични. Забелязва се положителна
тенденция на бавно възстановяване, която би следвало да се задържи и развие, с
оглед бъдещето икономическо развитие на областта.

Окръг Долж
Характерно за Румъния е поляризирането на наемната работна сила между два големи
окръга (Констанца и Долж), като другите окръзи са значително по-малки от гледна
точка на броят на наетите лица. Съгласно данни от НСИ на Румъния между окръзите от
състава на румънската зона, най-големи стойности на степента на заетост са били
регистрирани в окръзите Олт и Долж. Съгласно НСИ на Румъния, в окръг Долж,
стойностите на коефициента на икономическа активност достига до 63.7%.
Таблица №3: Обобщени данни Долж, 2012 г.
Обобщени данни Долж
Население

696,774

Работна сила (2011 г.)

449,500

Безработни

27,748

Коефициент на икономическа активност (2011 г.)

63.7%

Безработица

9.7%

Източник: НСИ Румъния

Графика №11: Работна сила Долж, 2012 г.

Безработни
Работна сила
Население

27,748
449,500
696,774

Източник: НСИ Румъния

Окръг Олт
Заетостта в окръг Олт е близка, но по-висока до показателите за окръг Долж.
Характерно за региона е високия процент заетост, който му отрежда първо място по
този показател.
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Таблица №4: Обобщени данни Олт, 2012 г.
Обобщени данни Олт
Население

456,536

Работна сила (2011 г.)

296,700

Безработни

13,979

Коефициент на икономическа активност (2011 г.)

58.8%

Безработица

8.0%

Източник: НСИ Румъния

Графика №12: Работна сила Олт, 2012 г.
Безработни

Работна сила

Население

27,748

449,500

696,774

Източник: НСИ Румъния

Видно от горепосочените данни, окръг Олт доминира с характеристиките на заетостта
си. Докато безработицата в останалите три района гравитира около средната си
стойност приблизително от 10.0%, окръг Олт се радва на значително по добра
ситуация от едва 8.0%.

3.3. Доходи
Област Враца
По равнище на доходи и разходи на населението България е най-изостаналата страначленка от средните стойности за ЕС. По данни посочени в Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. доходите на българските домакинства са с около
70% по-ниски от средните за ЕС. Област Враца се намира в един от най-бедните
региони, а именно Северозападен район за планиране.
Основни причини за значителното изоставане по отношение на доходите са ниско ниво
на заплащане в началото на прехода и рестриктивната доходна политика през 90-те
години. Постепенно се наблюдава нарастване на доходите, основна причина за което е
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икономическото развитие на страната. Подобрените икономически условия оказват
слаб влияние върху доходите.
Финансовата и икономическа криза от 2008 г. предизвиква промяна в икономическата
политика както на Република България, така и на ЕС в посока икономии.
Краткосрочните перспективи по отношение преодоляване на различията между
доходите на българските и европейските домакинства не изглеждат благоприятни,
поради общата политика на икономии.
Съгласно водената от НСИ България статистика, през 2011 г. средният доход на лице
от домакинство е с 5.2% над средния за страната и е съизмерим с този в областите
София и Стара Загора. Дисбалансът спрямо средната стойност за Северозападния
район е съществена, като за Враца годишната средна годишна заплата през 2011 г. е в
размер на 8,657 лв. (4,426 евро), а за СЗР 6,727 лв. (3,439 евро). По предварителни
данни за 2012 г. средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение за област Враца е 9,192 лв. или 4,700 евро.

Област Плевен
Статистическите данни на НСИ показват, че доходите на лице от домакинството в
областта се доближават до средните за страната. За 2011 г., средната годишна заплата
за област Плевен съгласно НСИ България е в размер на 6,308 лв. (3,225 евро).
Заплащането на труда на територията на област Плевен отстъпва минимално в
сравнение с данните за Северозападен район за планиране. През последните години се
увеличава населението с материални лишения в област Плевен. Неблагоприятната
тенденция е отражение на икономическото състояние на областта, което е в процес на
бавно възстановяване. По предварителни данни за 2012 г. средната работна заплата
на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за област Плевен е 6,656 лв.
или 3,403 евро.

Окръг Долж
Съгласно ползвана база данни изготвена по програма Трансгранично Сътрудничество
Румъния-България 2007-2013, средният годишен брутен доход за окръг Долж за 2012 г.
е в размер на 5,384 евро.

Окръг Олт
Съгласно ползвана база данни изготвена по програма Трансгранично Сътрудничество
Румъния-България 2007-2013, средният годишен брутен доход за окръг Олт за 2012 г. е
в размер на 5,074 евро.
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3.4. Промишленост
Област Враца
Структурата на нетните приходи от продажби по икономически сектори и отрасли
показва, че в област Враца водеща роля в икономиката заема преработвателната
промишленост, в т.ч.:
• производство на продукти от неметални минерални суровини;
• производство на текстил и облекло;
• хранителни продукти;
• металургия;
• производство на метални изделия;
• производство на машини и оборудване (без електро-оптично).
Като цяло икономиката на област Враца претърпява сериозни негативни последствия
от световната и финансова криза, които се изразяват във фалити на фирми и загуби на
работни места. Силно ограничена е инвестиционната дейност на действащите
предприятия, което поставя под съмнения конкурентоспособността на фирмите.
На територията на област Враца се намира най-голямата централа за производство на
електроенергия – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Характерно за района е преобладаващия дял на
преработващата промишленост. Силно застъпени са производствата на продукти от
неметални минерални суровини, текстил и облекла, хранителни продукти
(хлебопроизводство,
сладкарство,
месопреработване,
млекопреработване),
производство на машини и оборудване (производство на стругове и фрези,
металолеене и металообработка), мебелна и лека промишленост и други. Съществува и
развита мрежа от модерни търговски обекти.
В следващата графика се съдържа информация за продукцията на предприятията по
икономически сектори през 2012 г.
Графика №13: Производство по икономически сектори за област Враца през
2011 г. (млн. евро)

Услуги

175

Индустрия

Селско и горско стопанство

741

117

Източник: НСИ България
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В общините Враца, Козлодуй, Мездра и Роман осъществяват дейност по-големите
предприятия. На територията на останалите общини преобладават предимно малки и
средни предприятия.
Основните представители на предприятията в индустриалната сфера функциониращи
на територията на област Враца имат следните основни дейности:
• производство на електроенергия;
• хранително-вкусова промишленост;
• текстилна и шивашка промишленост;
• производство на мебели;
• търговия и строителство.
Традиционно развитите отрасли в промишлеността от област Враца са представени от:
Таблица №5: Предприятия в промишлеността по отрасли област Враца
Отрасъл

Представител

Енергетика

Центромет АД
ЗММ Враца АД
Атоменергоремонт ЕАД

Машиностроене и металообработване

Техкерамик М ООД
Метизи АД
Стал 20 АД
Енемона АД
Енергомонтаж - АЕК АД

Строителство

Опал-94 АД
Ритлите 97 АД
Стройкерамика АД
Текстилен комбинат Вратица АД

Шивашка и текстилна промишленост

Си Ти Ай ООД
Враца Стил АД
Ню Текс АД

Хранително-вкусова промишленост –
месопреработване, производство на млечни
продукти, мелници

Лалов и Вачев ЕООД
Пивоварен завод Леденика АД
Мелница Лана Мел ООД

Източник: Партньорски организации България

Настоящето състояние на индустриалното производство в сравнение с предишни
години се характеризира с постепенно възстановяване. Важно условие за
възстановяване на индустриалното производство на територията на област Враца е
осъществяване на инвестиции с цел технологично обновяване и оптимизиране на
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производството, с оглед експортна ориентация на бизнеса. Постигането на тази цел ще
спомогне за подобряване конкурентоспособността на предприятията и реализиране на
икономически растеж.
Един от показателите със съществено значение за развитието на бизнеса е равнището
на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). За областта
общата стойност на придобитите активи за 2012 г. и разходите за тяхното закупуване
са показани в следващата таблица.
Таблица №6: Инвестиции в ДМА на МСП в област Враца (млн. евро)
Период
2009

57

2010

65

2011

74

Източник: НСИ България

Общата стойност на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
през 2011 г. за област Враца са 74 млн. евро. При сравнение с 2010 и 2011 г. се
наблюдава значително увеличение на инвестициите.
Като цяло за област Враца разходите за придобиване на ДМА са по-високи, което
влияние положително върху развитието на икономиката в района. Инвестиционната
активност в областта остава висока дори през кризисните нива на 2009 и 2010 г.
В края на 2011 г. Враца е една от областите с най-много усвоени средства по линия на
европейските програми на ЕС (съотнесени към броя на населението), като по-добри
показатели постигат областите Габрово и Ловеч.
Размерът на преките чуждестранни инвестиции е важен фактор за икономическото
развитие. Към настоящия момент ПЧИ са неравномерно разпределени на територията
на област Враца като цяло. Това се дължи на концентрацията им в предимно добре
развитите зони с добре развита инфраструктура и в близост до големите градове.
Статистическите данни показват следния размер на преките чуждестранни инвестиции
за област Враца:
Таблица №7: Преки чуждестранни инвестиции област Враца (млн. евро)
Период
2009

166

2010

179

2011

173

Източник: НСИ България

Динамиката на преките чуждестранни инвестиции за периода 2009-2011 г. показва
увеличение на инвестиционния поток през 2010 спрямо 2009 и слабо намаление през
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2011 г. Преки чуждестранни инвестиции са реализирани в „Холсим“ АД – с. Бели Извор
и „Ню Текс“ – гр. Мездра. В производството на индустриални смеси и в развитието на
иновационни дейности са реализирани инвестиции в „Месер Химко Газ“ ООД – гр.
Враца, фирма Clothing Trade International Ltd /“Си Ти Ай“ АД – Италия, в партньорства с
Община Враца инвестира в модерно предприятие за конфекции.
През 2009 г. е направена първа копка за изпълнението на проект за реконструкция на
Хранително-вкусовата индустриална зона. Финансовите средства за реализация на
дейностите се отпускат от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Министерството на икономиката и енергетиката. Изпълнението на
проекта ще доведе до подобряване на инфраструктурата в зоната, което ще повиши
конкурентоспособността на производителите и ще създаде предпоставка за
осъществяване на нови инвестиционни проекти.
Привличането на чуждестранни инвестиции е един от основните приоритети за
развитие на икономиката в област Враца.

Област Плевен
Промишлеността на област Плевен постепенно губи от водещите си позиции, като
основен сектор на областната икономика. Аналогична тенденция се наблюдава и при
заетите лица в промишлените дейности. Водещи отрасли в промишлеността са
„Производство на храни и напитки и тютюневи изделия, „Производство на текстил и
изделия от текстил“, „Производство на облекла“ и др. Отрасъл Машиностроене
претърпява негативни въздействия, в резултат на преструктурирането на българската
икономика към пазарна ориентация на предприятията и отрицателните последствия от
настъпилата световна и икономическа криза. Тези обстоятелства довеждат до загуба
на пазарните позиции на машиностроенето, определящи го като водеща промишлена
дейност. Следващата таблица обхваща производството по икономически сектори в
област Плевен за 2011 г.
Графика №14: Производство по икономически сектори за област Враца през
2011 г. (млн. евро)

Услуги

261

Индустрия

Селско и горско стопанство

616

204

Източник: НСИ България

стр. 26/141

Project: “Promotional network of cross-border enterprise services”
Project nº 2(2i)-3.1-26 MIS ETC 655
ROMANIA – BULGARIA
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013
Структуроопределящите предприятия на база нетни приходи от продажби на
територията на област Плевен са описани в следващата таблица.
Таблица №8: Предприятия в промишлеността по отрасли област Плевен
Отрасъл

Представител
Топлофикация-Плевен АД

Енергетика
Производство на хранителни продукти и
напитки

Електроразпределение-Плевен ЕАД
Звезда АД
Тоникс - 96 ООД
Лайнс Холдинг АД

Производство на облекла

Мизия - 96 АД
Димитров АД
Вапцаров Холдинг АД

Производство на машини и оборудване

Илинден ЕООД
Бета АД
Палфингер Продукционстехник България ЕООД

Строителство и строителни материали
Производство на хартия и картон

ДП Строителство и възстановяване
Плевенски цимент АД
Сартен АД

Източник: Партньорски организации България

Поддържането и развитието на бизнеса в региона се определя и от способността на
предприятията
да
обновяват
активите
си.
Своеобразен
измерител
за
конкурентоспособността на МСП са инвестициите в ДМА. Следващата таблица показва
размера на инвестициите в ДМА и придобити ДМА от МСП.

Таблица №9: Инвестиции в ДМА на МСП в област Плевен (млн. евро)
Период
2009

119

2010

123

2011

135

Източник: НСИ България

През 2011 г. от общия размер на разходите за ДМА – 135 млн. евро, 49% са в областта
на първичния сектор, а 26.6% във вторичния сектор. От икономическите дейности от
третичния сектор с най-висок обем на разходите за ДМА са: търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети, хотели и ресторантьорство, транспорт, складиране и пощи.
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В структурата на разходите за придобиване на ДМА, основната част е насочена за
машини и оборудване.
Размерът на преките чуждестранни инвестиции в областта са ниски. През 2011 г. се
наблюдава увеличение на ПЧИ, като те нараства до 174.9 млн. евро. Следващата
таблица представя информация за динамиката на преките чуждестранни инвестиции
през периода 2009-2011 г.
Таблица №10: Преки чуждестранни инвестиции в област Плевен (млн. евро)
Период
2009
2010
2011

174
153
175

Източник: НСИ България

Посочените данни показват неравномерно изменение на стойността на преките
чуждестранни инвестиции през анализирания период. През 2010 г. се наблюдава
намаляване на размера на чуждестранните инвестиции, но през 2011 г. размера на
ПЧИ бележи чувствително увеличение, което дори надвишава тяхната стойност през
базовата 2009 г. Привлекателността на областта за инвеститорите извън страната в
сравнение с останалите 4-ри области от Северозападния район се запазва относително
стабилна – през отделните години около 35-38% от тях са насочени към област
Плевен. В сравнение с данните за страната размера на преките чуждестранни
инвестиции за областта намалява.

Окръг Долж
Основните клонове на икономиката на окръг Олт са металургия, машиностроене,
енергийна индустрия, петрол, хранителна индустрия, текстилна индустрия, селско
стопанство. Индустрията на окръг Олт се представлява от всички индустриални
клонове, но преобладаваща роля има металургията, съответно производството и
преработката на алуминий. От 2008 г. производителят на автомобили Форд поема
компанията „Автомобили Крайова”, започвайки дейност под името Форд Румъния. През
2006 г. италианската група Пирели отвори фабрика за гуми, което разкри работни
места, а и благоприятни перспективи за нови инвестиции към този момент в строеж
е втората фабрика в града. Други представителни за окръга компании със значително
участие в икономиката на окръга са: Електрокарбон АД, важен производител на
въглеродни продукти, необходими за металургичната индустрия, произвежда и търгува
с електроди UHP и HP, хлор-натрий електроди, графити-рани плочи, паста Содеберг,
6% от годишното производство е предназначено за износ; Присмиан Слатина е
представително звено за производството на армирани и неармирани алуминиеви ел.
кабели.
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Таблица №11: Обем на брутните инвестиции на местните активни единици
по икономически дейности и категории (млн. евро)
Период
2007
2008
2009
2010

630
701
628
530

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
http://www.ro-bg.ro/bg

Окръг Олт
Промишлеността е основният стопански сектор за окръг Олт. Според Стопанската
камара на окръга, заетите в промишлеността са 20.9% от населението на Олт. В окръга
се развиват разнородни индустриални дейности, но основната тежест се полага на
металургията, производството на алуминий и преработката му. След преструктуриране
на икономиката, се образуват две нови за окръга "ниши", представени от
производството на дрехи и хранително-вкусови изделия. Развитието на хранителновкусовата индустрия е подпомагано от добрата реализация в селскостопанска
индустрия, където навлизат нови компании с инвестиции в производството на
хранителни добавки, плодови и зеленчукови сокове, консервирани зеленчуци,
конфитюри. Наблюдава се добър синергиен процес между предприемачеството в
хранително-вкусовата индустрия и потенциала, с който разполага селското стопанство
под формата на овощни дървета и зеленчуци в окръг Олт.
Графика №15: Производство по икономически сектори за Окръг Олт през
2012 г. (млн. евро)

Услуги

560

Индустрия

Селско и горско стопанство

1,274

448

Източник: Партньорски организации Румъния
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Таблица №12: Обем на брутните инвестиции на местните активни единици
по икономически дейности и категории (млн. евро)
Период
2007
2008
2009

292
332
295

2010

179

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
http://www.ro-bg.ro/bg

3.5 Селско стопанство
Област Враца
Селското стопанство е основен източник на доходи за населението на област Враца.
Благоприятните природо-климатични условия и плодородните почви определят
водещата му роля в икономиката на областта. Растениевъдството в област Враца е
представено главно от зърнено-хлебните и зърнено-фуражните култури. През
последните години се засилва тенденцията към производство на маслодайни култури.
Основните култури които се отглеждат са: пшеница, слънчоглед, царевица за зърно,
ечемик, маслодайна рапица, овес и тритикале. Най-голямо е производството на
пшеница в общините Бяла Слатина, Враца и Криводол. Ечемик се отглежда предимно в
общините Борован, Бяла Слатина и Оряхово.
Наблюдава се нарастване на
производството на царевица на база увеличение на площи и среден добив. Най-големи
производители са Бяла Слатина, Борован, увеличение се наблюдава в Криводол и
Враца. Производството на технически култури е представено от слънчогледа, който се
отглежда предимно в общините Бяла Слатина, Враца, Криводол и Борован.
Традиционен производител на ръж е община Мездра, докато тритикале се отглежда в
общините Мездра и Криводол,но културата като цяло не е атрактивна за стопаните.
Производството на зеленчуци е по-слабо застъпено на територията на област Враца.
Основни производители са предимно частни стопани. Поради липса на достатъчно
финансови средства е трудно възстановяването на трайните и лозови насаждения.
Поради тази причина износа е затруднен, тъй като местните производители не могат
да покрият европейските изисквания за качество. Голяма част от продукцията се
произвежда предимно за собствени нужди, а излишъка се предлага на вътрешния
пазар.
В област Враца има 4 изби – ЕТ „ЖВИ – Георги Тонев“ – гр. Криводол; „Грифонтурс“
ООД – с. Бистрец; „ЕЛВИ“ ООД – с. Лик и „Скай Клуб“ ООД, с. Типченица. Изброените
юридически лица преработват собствена продукция. По данни на ИАЛВ се водят около
2,295.6 ха лозя общо с нови насаждения. Животновъдството в област Враца като цяло
бележи негативна тенденция на намаляване на всички видове отглеждани животни.
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Говедовъдството е най-добре развито в общините Бяла Слатина, Враца, Криводол,
Хайредин. Отглеждането на биволи е най-концентрирано в общините Бяла Слатина,
Враца и Роман.
Водеща място при овцевъдството заемат общините Враца, Бяла Слатина и Криводол.
Козевъдството се характеризира със запазване броя на отглежданите животни..
Данните за свиневъдството показват значително намаляване на броя на свинете на
територията на област Враца, като производството се концентрира в по-големи
стопанства. Развито свиневъдство има в общините Враца, Криводол и Бяла Слатина.
Нов отрасъл на територията на област Враца е зайцевъдството. Той има потенциал за
развитие в областта, поради по-малкото разходи и сравнително бързата
възвръщаемост. Най-добре е развит зайцевъдството в Бяла Слатина, Хайредин,
Криводол, Козлодуй и Борован.
Броят на пчелните семейства е с тенденция към намаляване общо за областта. Въпреки
това броя на пчелите в общините Мизия, Борован, Роман и Враца значително се
увеличава. Птицевъдството наред с говедовъдството и свиневъдството е един от найразвитите сектори в животновъдството на област Враца Рибарството и аквакултурите
са специфичен сектор, но осигурява заетост на голяма част от населението по
поречието на река Дунав. Основните дейности са рибовъдни стопанства и язовири. На
територията на област Враца съществуват 130 частни, общински и държавни водоеми. .
Състоянието на напоителните системи в област Враца е задоволително.

Област Плевен
Първичния сектор на икономиката на област Плевен включва селското и горското
стопанство. Селското стопанство е поминък на по-голямата част от населението в
общините разположени на територията на област Плевен, което определя силното му
влияние върху техния облик. Основната част от обработваемите земеделски земи се
стопанисва от регистрираните 64 земеделски кооперации, еднолични търговци и други
юридически лица. Физическите лица, независимо, че съставляват 96.9% от
земеделските производители, стопанисват само 19.8% от обработваемите земеделски
земи. Растениевъдството е развита дейност в област Плевен. Основните култури, които
се отглеждат, са зърнените, допълвани с маслодайни. От използваните земеделски
площи 53.8% са за зърнени култури, а 29.9% за маслодайни култури. Трайните
насаждения са само 0.6% от обработваемите земеделски площи, докато за
зеленчукопроизводство се използват едва 0.3% от обработваемите земи. На
територията на област Плевен селското стопанство е добре развито.
Животновъдството на територията на област Плевен бележи тенденция на спад, както
в броя на някои от групите селскостопански животни, така и в произведената
животновъдна продукция. Свиневъдството бележи ръст. Произведеното през 2011 г.
червено месо е със съдържание 99,1% свинско. Говедовъдството е с основна
насоченост – млечно направление. Събраното и преработено краве мляко намалява
като количество. Като цяло животновъдството не е широко застъпено в областната
територия.
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Окръг Долж
Съгласно Проект “Планиране и разработване на концепция за изграждане на
трансгранични селски пазари ”, изготвен от Търговско – промишлена палата – Враца,
към 2008 г. област Долж съществуват 744 големи земеделски стопанства, обработващи
35.20% от използваемата земеделска земя. Останалата част от 64.80% се обработва от
частни стопанства със средна площ на използваемата земеделска земя от 29,700 дка.
Друга причина, която води до сравнително ниската продуктивност и качество на
земеделската продукция на територията на област Долж е бедността на населението в
селските райони. На този етап то не разполага с достатъчно финансови ресурси за
закупуване на трактори и селскостопански машини, както и на други материали
/посевен и посадъчен материал, торове, растително защитни препарати и др./,
необходими за прилагането на интензивни технологии и практики. Между другите
причини могат да бъдат изброени практикуването на монокултурието или на
обикновената ротация - пшеница-царевица, липсата на преработвателна
промишленост, неадекватна инфраструктура, застаряващо население и др. Ето защо
болшинството от дребните стопанства произвеждат земеделска продукция само за
собствена консумация. Друга важна причина за ниската ефективност на селското
стопанство на национално ниво и в частност на област Долж е липсата на възможности
за оползотворяване на получената земеделска продукция, поради липсата на пазари и
на пазарни механизми, позволяващи интегрирането на тези продукти в търговската
мрежа. Тенденцията от последните години, която се наблюдава в окръга, а именно
индустриализация в посока хранително-вкусовата промишленост, следва да се
разглежда, като разкриване и утилизация на синергиен потенциал с изцяло
положителен ефект.

Окръг Олт
Природните условия, релефа, климата и почвата предоставят оптимални условия за
развитието на всички отрасли на селското стопанство в окръга, като по този начин,
селското стопанство се е превърнало в основен поминък на жителите на Олт.
Съществуват три основни форми на земеделските стопанства: семейно, което се
характеризира с малки обработваеми земеделски имоти, организирани в асоциация
нестопански производители и търговски дружества с основна дейност земеделие.

3.6. Туризъм
Област Враца
В област Враца има благоприятни условия за развитие на туризма. Територията
предлага различни видове туризъм. Един от тях е пешеходния туризъм, който е познат
още и като планински туризъм. Активно се практикува в южната част на област Враца,
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където има много на брой защитени територии в планината. По известните от тях са:
природен парк „Врачански Балкан“, резерват „Врачански карст“; „Скакля“ – найвисокият водопад в България (141 м.) и др. Област Враца предлага подходящи
условия и за спортен туризъм. Любителите на екстремни спортове имат възможността
да практикуват делта- и пара – планеризъм, като извършват полети от връх
„Околчица“. През последните години са създадени благоприятни условия за развитие
на селският туризъм. Чуждестранни туристи посещават предимно селата Паволче,
Челопек и Згориград, които се намират в община Враца. Потенциал за развитие на
този тип туризъм има в селата: Караш и Очин Дол. Известни природни
забележителности в област Враца са: „Врачански Балкан“, „“Божи мост“, както и
пещерите – „Леденика“, „Змейова дупка“, „Новата пещера“, Черепишката пещера,
„Гърдьова дупка“, „Дядовата дупка“ и „Дераклията“. Съществуват и голям брой
пещери, които са също така атрактивни. Територията на област Враца се
характеризира с богато културно-историческо наследство. По значимите обекти са
изброени в следващата таблица:
Таблица №13: Културно-исторически обекти в област Враца
Община
Община Борован

Културно-исторически обект
Борованската могила – старинна крепост от Тракийско
време
Двете могили

Община Бяла Слатина

Праисторическото селище край с. Драшан
Милин камък
Родната къща на Никола Войводов
Кулата на Мешчиите

Община Враца

Куртпашовата кула
Мемориален комплекс Ботев път
Средновековни рудници Плакалница и Медна
Средновековна крепост край село Оходен
Връх Околчица
Антични крепости Валериана и Вариана

Община Оряхово

Стара римска крепост
Средновековна крепост Каменото
Старобългарски вал Шишманов окоп

Община Роман

Тракийско селище Викус Трилезиум
Антична крепост край с. Кунино

Източник: Партньорски организации България

Област Враца предоставя на потенциалните туристи отлични условия за спорт, отдих и
почивка, досег до традицията и бита на местното население и древните народи, както
и възможност за обогатяване на знанията по отношение културно-историческото
наследство в региона. Географското положение и природните забележителности
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създават благоприятни предпоставки и условия за развитие на този отрасъл. Един от
приоритетите на областната администрация е привличане на инвестиции, които да
доведат до създаване на екологична инфраструктура, увеличаване на броя и
обезпечаване на поддръжката на туристически обекти и места за отдих и почивка в
близост до тях.

Област Плевен
Природните дадености в област Плевен като цяло не са уникални, с изключение на
отделни местности. Развитието на туризъм основаващ се само на природни дадености
не е конкурентоспособен на съседните региони. Приносът на туризма в областната
икономика е изключително малък. Територията се посещава от групи с кратък престой
посещаващи музеите на град Плевен, и най-вече делови туризъм. Чуждестранните
туристи са рядкост за региона. Потенциалът на територията за развитие на туризма е
нисък като цяло. Културно-историческите паметници са съсредоточени в Плевен,
Долна Митрополия и Никопол. Природни забележителности има в Белене. Групирането
на културно-историческите забележителности в няколко точки: Байкал, Гиген,
Никопол, Плевен, Долни Дъбник, Пордим, дава възможност да се изработят удобни
туристически маршрути, които да включват река Дунав и няколко оси, така, че, да се
обединят усилията на туристическите фирми за максимално използване на наличния
ресурс.

Окръг Долж
Релефът е доминиран от равнинен ландшафт, но на север присъстват и хълмистите
райони. Хидрографската мрежа е представена от река Дунав тече между Cetate и
Dabuleni, край река Жиу, която пресича страната от Filiasi да Zaval на разстояние от 154
км, от езера и блата (Bistret Lake, Banului Fountain, Maglavit, Golenti, Ciuperceni).
Климатът е умерен, със средиземноморско влияние, което се дължи на южния регион
на позиция и на защитата на северните хълмове. На територията на окръга има 19
музея, в които се съхраняват и са изложени ценностите на миналото и настоящето. В
това отношение могат да се отбележат Музея на Олтения в Крайова със секции за
история, етнография и природни науки, Музея на Изкуствата, в който се съхраняват
румънски и световни шедьоври на изкуството, в чиято галерия “Константин Брънкузи”
е изложена известната творба “Целувката”. Крайовската библиотека, основана от
Александру и Аристия Аман заедно с останалите 400 библиотеки на окръга
одухотворяват живота в Долж. Неразделна част от живота на библиотеките са
културните събития, на които се представят ценни книги на местните и национални
писатели, правят се многобройни художествени изложби. Държавната филхармония
Олтения, основана през 1850 г. и Театъра за опера и оперета, основан през 1861, със
своите представления и репертоар задоволяват изискванията на всеки меломан. Гора
Чурумела − горски резерват, разположен в община Пояна Маре. Образуван е от стара
акациева гора, ценна заради съдържанието на дървения материал и размерите на
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дърветата, уникални в Европа. Горският резерват се намира от дясната страна на
Републиканския път Калафат − Бекет − Черна вода, на около 5 км от село Пояна Маре.
Акациевата гора, формираща резервата, е на повече от 90 години и обхваща площ от 8
хектара. Орнитоложки резерват от Чуперчений Ной (южно от Калафат) е близо до село
Чуперчений Ной, обхваща площ от 500 хектара от дунавската крайречна гора, обявен е
за орнитоложки резерват през 1971 г. Тук живеят над 140 вида птици, някои редки,
сред които е черният щъркел, малката бяла чапла, сивата патица, водната кокошка,
бялата стърчиопашка, червената чапла и др. Това е единственото място по поречието
на река Дунав, което е останало без дига. Римският военен град Ръкарий де Жос се
намира на лявата тераса на средния Жиу, на 6 км южно от град Филиаш. Първите
археологически разкопки са извършени в годините 1897 − 1898 г. от Григоре
Точилеску у Памфил Полоник. По време на разкопките бяха открити много керамични
предмети, монети, керемиди и тухли, изделия от стъкло, бронз, желязо, кост,
фрагменти от колосални статуи, части от военно оборудване, оръжие, брошки и др. На
територията на военния град бяха намерени монети, сечени от Гордиан II, Деций и
Етрусцила.

Окръг Олт
Туризмът е секторът на румънската икономиката, чиито потенциал за развитие все още
не е използван и може да се превърне в източник на привличане на двете фокус групи
- чуждестранни инвеститори и туристи. По този начин, въпреки че предлага
разнообразие от атракции, исторически забележителности и архитектурни паметници
Олт не се смята за туристическа дестинация. В допълнение, център на окръга Слатина,
е само на 50 км от гр. Крайова, и на 220 км от международното летище и столицата
Букурещ. Въпреки относително ниския туристически интерес, окръгът разполага със
забележителности като Дунавска равнина, със специфичните си острови и плажове,
предлагащи отлични перспективи за отдих и почивка. Интересен феномен са
поредицата от изкуствени езера, възникнали в резултат на строежа на
водноелектрически централи, допринасящи за постигането на изключителни пейзажи.
Таблица №14: Културно-исторически обекти в окръг Олт
Община
Slatina
Poboru
Brancoveni
Caracal
Corabia

Културно-исторически обект
Археологически обект в Слатина, Sălişte
Римска крепост Transalutanus
Археологически обект
Останките от двореца на Михай Витязул
Римско-византийска крепост Sucidava

Източник: Партньорски организации Румъния

3.7. Анализ на МСП в Еврорегиона
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Област Враца
Област Враца показва положително развитие в почти всички икономически показатели,
което е особено интензивно за броя на предприятията на 100 души население.
Преобладаващата част от предприятията в област Враца се класифицират като „микро“
и „малки“, съгласно критериите заложени в Закона за малките и средни предприятия.
Средните и големите предприятия са малко на брой. Броят на МСП постепенно
нараства, въпреки опасенията, че членството на България в ЕС ще доведе до
значително редуциране на броя на МСП, поради невъзможност да се спазят повисоките европейски изисквания. Негативните нагласи не станаха реалност, тъкмо
обратното. От 2007 г. насам нараства броя на МСП, което предполага, че българските
предприемачи адекватно реагират и успяват да се адаптират към новите условия и
изисквания. Променя се баланса между микро и малките предприятия. Оформя се
тенденция към нарастване делът на микропредприятията. Около половината от
микропредприятията са фирми с по едно лице. Подобна е ситуацията в страната, както
и в ЕС. Важно значение за МСП има и разпределението им по сектори:
високотехнологично и нискотехнологично промишлено производство, интензивни и
нискоинтензивни на знание услуги. В това отношение МСП на територията на област
Враца са разпределени както следва:
Графика №16: Разпределение на броя нефинансови предприятия по
иновативни сектори за област Враца 2011 г.

Нискоинтензивни на знание услуги

1,105

Интензивни на знание услуги

775

Нискотехнологично промишлено
производство
Високотехнологично промишлено
производство

279

6

Източник: НСИ България

Въпреки, че делът на високоинтензивните на знание услуги в Българи нараства в
последните години, то растежът е бавен, а новосъздадените предприятия през
кризисните години са отново предимно в нискоинтензивните на знание услуги.
Тенденциите в страната са характерни и за област Враца. Те дори се задълбочават по
отношение на новорегистрирани МСП в сектор нискоинтензивни на знание услуги.
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Таблица №17: Брой нефинансови предприятия по икономически дейности за
област Враца 2011 г.

Търговия

2,510

Други

1,213

Промишленост

548

Хотелиерство и ресторантьорство

473

Селско, горско стопанство

446

Строителство

246

Транспорт складиране и пощи

204

Източник: НСИ България

През 2011 г. най-много предприятия са регистрирани в сектора търговия. С най-нисък
дял са разкритите предприятия в областта на транспорт складиране и пощи.
Броят на МСП в интензивните на знание услуги дейности са недостатъчни. Наблюдава
се дефицит при предприятията от секторите: информационни технологии,
информационни услуги, производство на филми и ТВ продукции и звукозапис и
издателска дейност. Много нисък е делът на МСП от сектора на НИРД. В област Враца
МСП в сектора на търговията на дребно са с много висок дял.
Таблица №15: Относителен дял на предприятията в област Враца
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Относителен дял на предприятията с
до 9 заети лица в общия брой
предприятия за областта (%)

90.5

90.1

90.2

91.5

92.6

92.1

Относителен дял на предприятията с
10-49 заети лица в общия брой
предприятия за областта (%)

7.3

7.6

7.7

6.8

5.9

6.3

Относителен дял на предприятията с
50-249 заети лица в общия брой
предприятия за областта (%)

1.9

2

1.9

1.5

1.3

1.4

Относителен дял на предприятията с
повече от 250 заети лица в общия
брой предприятия за областта (%)

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

Източник: НСИ България
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Както е видно от табличната форма, ясно очертаната тенденция за област Враца е
увеличаване на дела на малките предприятия. Наблюдаваният ефект може да се
тълкува двустранно, като липса на съществени инвестиции в региона и липса на
интерес от големи инвеститори за създаване на среден и голям бизнес. От друга страна
обаче, нарастването на малките и средни предприятия създава потенциал за
относителна самостоятелност на стопанските субекти и изграждане на необходимия
гръбнак на предприемачески стремеж, който може да развие потенциала си при
подобряване на общия бизнес климат.

Област Плевен
Разпределението на фирмите по годишния им оборот внася допълнителна яснота върху
мащабите на тяхната дейност. По този показател най-многобройна е групата на
малките фирми. Техният размер на реализираните продажби е около 150,000 лв.
Представителите на тази категория предприятия са приблизително 40%. Близо две
трети от персонала на тези фирми са до 10 души. Микро и малките предприятия с под
10 души персонали имат значително ограничени мащаби на дейността. Официалните
статистически данни за 2011 г. сочат, че на територията на област Плевен са
функционирали общо 9,939 предприятия от нефинансовия сектор. По брой на заетите
лица в тях, преобладаващата част от тях са от типа „микро“ и „малки“ предприятия.
Средните и малки предприятия са по-малко на брой. Техният относителен дял е едва
1.5% от общия им брой. Това са производствени единици както от вторичния сектор,
така и от третичния (учебни заведения – университети, болнични заведения, търговски
обекти и др.). Негативните ефекти от финансовата и икономическа криза се проявяват
и на територията на област Плевен. Тяхното основно проявление се изразява в
намаляване на броя на действащите предприятия на територията на областта. Бавното
икономическо възстановяване на Европа и света силно рефлектират върху бизнес
възможностите на българските предприятия. Високите европейски изисквания и
стандарти допринасят за по-трудното повишаване на конкурентоспособността на
българските предприятия, спрямо европейските. Въпреки това процесът на
възстановяване е факт, макар и с темпове, които са недостатъчни. Голямо влияние за
икономическото развитие на областната територия имат броя на МСП и
разпределението им по сектори: високотехнологично и нискотехнологично
промишлено производство, интензивни и нискоинтензивни на знание услуги. В това
отношение МСП на територията на област Плевен са разпределени както следва:
Графика №18: Разпределение на броя нефинансови предприятия по
иновативни сектори за област Плевен 2011 г.
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Нискоинтензивни на знание услуги

1,941

Интензивни на знание услуги

1,266

Нискотехнологично промишлено
производство
Високотехнологично промишлено
производство

472

4

Източник: НСИ България

Статистически данни ясно показват структура на МСП по отношение разпределение по
сектори. Преобладаващият дял на МСП са в сектор нискоинтензивни на знания услуги.
По данни на официалната статистика основната част от малките и средни предприятия
у нас се занимават с търговия на дребно (30%). За сравнение с ЕС с търговия се
занимават едва (17%) от малките предприятия. Основния мащаб на фирмите от тази
категория в Европа са бизнес услугите. Топ 5 на секторите, в които са регистрирани
фирмите у нас през 2011 г. са в сферата на търговията (дребна и едра),
ресторантьорството, недвижимите имоти, транспорт и търговия с автомобили. Тази
тенденция частично се наблюдава и в област Плевен. На територията на областта
малките фирми, които се занимават с технологии са изключително малко. Новите
изисквания произтичащи от членството на България в ЕС изискват технологично
обновление, което не може да стане без наличието на квалифицирани кадри.

Таблица №19: Брой нефинансови предприятия по икономически дейности за
област Плевен 2011 г.
Търговия

4,062

Други

2,126

Промишленост

883

Хотелиерство и ресторантьорство

718

Селско, горско стопанство

664

Строителство

421

Транспорт складиране и пощи

388

Източник: НСИ България
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За да успеят предприятията на територията на областта малки, средни и големи, е
необходимо разкриването и заемането на собствени ниши на международните пазари,
които ще осигурят и успешното осигуряване на страната като цяло.
Таблица №16: Относителен дял на предприятията в област Плевен
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Относителен дял на предприятията с
до 9 заети лица в общия брой
предприятия за областта (%)

90.2

90.5

90.9

91.1

91.5

91.4

Относителен дял на предприятията с
10-49 заети лица в общия брой
предприятия за областта (%)

7.9

7.6

7.4

7.4

7

7.2

Относителен дял на предприятията с
50-249 заети лица в общия брой
предприятия за областта (%)

1.6

1.7

1.5

1.4

1.3

1.3

Относителен дял на предприятията с
повече от 250 заети лица в общия
брой предприятия за областта (%)

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Източник: НСИ България

Структурата и тенденциите при относителния дял на предприятията по брой заети
лица са подобни на тези от област Враца, както и за целия СЗР.

Окръг Долж
Таблично представената информация показва доста висока степен на сходство в
структурата на предприятията в отделните части на Еврорегиона. Тенденцията, която
може да се открои в наличната информация е среден ръст в регистрираните търговски
дружества в района от приблизително 4.4%. Следва да се вземе предвид обаче, че
наличната информация обхваща период отразяващ едва началото на негативния
бизнес цикъл от последните години и извадката вероятно игнорира процеса на
намалена стопанска активност.
Таблица №17: Брой на регистрирани дружества в окръг Долж

0-9 човека
10-49 човека
50-249 човека
250 човека и повече

2005

2006

2007

2008

11,507
924
215
38

11,941
1,068
215
38

12,513
1,160
239
36

13,029
1,149
229
39
стр. 40/141

Project: “Promotional network of cross-border enterprise services”
Project nº 2(2i)-3.1-26 MIS ETC 655
ROMANIA – BULGARIA
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013
Общо

12,684

13,262

13,948

14,446

Източник: НСИ Румъния

Въпреки потенциалното отклонение, структурата на стопанските субекти според броя
на лицата в трудово-правни отношения е сходна на останалите части от Еврорегиона.
Таблица №18: Относителен дял на предприятията в окръг Долж
2005

2006

2007

2008

90.7

90.0

89.7

90.2

Относителен дял на предприятията с 10-49
заети лица в общия брой предприятия за
областта (%)

7.3

8.1

8.3

8.0

Относителен дял на предприятията с 50-249
заети лица в общия брой предприятия за
областта (%)

1.7

1.6

1.7

1.6

Относителен дял на предприятията с повече от
250 заети лица в общия брой предприятия за
областта (%)

0.3

0.3

0.3

0.3

Относителен дял на предприятията с до 9 заети
лица в общия брой предприятия за областта
(%)

Източник: НСИ Румъния

Окръг Олт
Направените до момента изводи и заключения по отношение на стопанските субекти в
отделните части на Еврорегиона се запазват в сила и относно Окръг Олт. Подобно на
окръг Долж, следва да се отчете непълната статистическа информация и съответния
риск от занижена представителност на популацията данни.
Таблица №19: Брой на регистрирани дружества в окръг Олт
2005
2006

2007

2008

0-9 човека
10-49 човека
50-249 човека
250 човека и повече
Общо

5,448
460
101
25
6,034

5,972
468
91
24
6,555

4,916
379
91
25
5,411

5,127
407
87
27
5,648

Източник: НСИ Румъния
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Таблица №20: Относителен дял на предприятията в окръг Олт
2005

2006

2007

2008

Относителен дял на предприятията с до 9
заети лица в общия брой предприятия за
областта (%)

90.9

90.8

90.3

91.1

Относителен дял на предприятията с 10-49
заети лица в общия брой предприятия за
областта (%)

7.0

7.2

7.6

7.1

Относителен дял на предприятията с 50-249
заети лица в общия брой предприятия за
областта (%)

1.7

1.5

1.7

1.4

Относителен дял на предприятията с повече от
250 заети лица в общия брой предприятия за
областта (%)

0.5

0.5

0.4

0.4

Източник: НСИ Румъния

Графика №20: Брой на МСП за 2012 г. по икономически дейности в окръг Олт
Търговия на дребно

2,788

Строителство на сгради

490

Търговия на едро

490

Ресторантьорство

396

Сухопътен транспорт

341

Специализирани строителни дейности

276

Юридически и счетоводни дейности

71

Недвижими имоти

57

Търговия на едро и дребно с автомобили

16

Други професионални дейности

13

Източник: Партньорски организации Румъния

Интерес представлява относителното разпределение на регистрираните дружества по
тяхната секторна принадлежност. С най-висока тежест са представени компаниите,
които оперират в търговията на дребно. Групата представлява най-мобилния и
агресивен капитал, който представлява своеобразен измерител на предприемаческия
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дух. За съжаление, по голямата част от инвестициите в търговия на дребно са
свързани с малки по размер дружества. Съществен дял представляват дружествата
опериращи в сферата на строителството, сектор, който пострада сериозно през
последните години не само на локално, но и глобално ниво.

4. Социален профил на Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт
4.1. Население
Област Враца
Основните проблеми на областта са свързани с високия дял на лицата, живеещи в
домакинства с нисък интензитет на икономическа дейност и дела на населението,
живеещо под линията на бедност. В контраст с това около 43% от населението живее с
материални лишения, което е малко под средното за страната. Средната оценка на
гражданите за работата на местните институции и удовлетворението им от различните
аспекти на живота в областта са в унисон със средното за страната.
В областта се забелязва нарастващ брой на регистрираните престъпления срещу
собствеността и личността. В съотношение с броя на населението престъпността е повисока единствено в София и в област Бургас. Тези данни се потвърждават и от
ниската оценка, която местното население дава на работата на съдебната власт и
органите на реда. Въпреки това едва 4% от анкетираните граждани заявяват нагласа
да напуснат областта, ако им се удаде такава възможност.
Нивото на образование на населението в област Враца е близко до средното за
страната. През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на
висшистите. Сравнително висок е процентът на действащите училища. През 2010 г.
един от всеки пет жителя на областта има висше образование.
Системата на здравеопазване е много добре развита. Област Враца е с най-много
болнични заведения като съотношение към броя на местното население. Въпреки
значителния спад на населението броят на болничните заведения през последните
години се запазва и дори увеличава. По последни актуални данни на НСИ България
населението на област Враца е 181,574 души. На територията на област Враца живеят
22.0% от населението на Северозападен район за планиране.
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Графика №21: Население Област Враца 2012 г.
181,574
СЗР

Враца

823,469

Източник: НСИ България

Населението на област Враца е разпределено с преимущество на населението в
градовете за сметка на селата. През 2012 г., за областта, 59.0% от населението живее
в градската част на района, а в селата 49.0%

Област Плевен
До 2008 г. делът на лицата, живеещи в домакинства, с нисък интензитет на
икономическа дейност, е в съответствие със средните за страната нива, но през 2009 г.
достига 10.5%. Процентът от населението, живеещо с материални лишения и
относителния дял на бедното население остават близо до средните за страната нива
през 2009 г. Образованието в област Плевен е представено от всички видове и степени
на образователната система. Драстичното намаляване на населението в областта
наложи нуждата от оптимизиране на училищната инфраструктура. В Плевен има
Медицински университет (МУ) и Педагогически колеж към великотърновския
университет, а в град Долна Митрополия има факултет „Авиационен“ към Националния
Военен Университет „В. Левски“. От 2003 г. насам броя на студентите в областта
нараства постоянно, което се дължи на студентите от чужбина. В област Плевен се
осигурява сравнително висока достъпност до здравни грижи. Областта е на първите
места и по достъпност до лекари със специалност „Кардиология“. Като цяло броя и
качеството на болничните заведения и услуги се запазва добро и дори се подобрява.
По данни от НСИ България, за 2012 г. населението на област Плевен е 262,969 души. В
процентно съотношение спрямо живущите в Северозападен район за планиране в
област Плевен са се установили 31.9% от хората. Следващата графика изобразява
броя на населението в областта и Северозападния район за планиране.
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Графика №22: Население Област Плевен 2012 г.

262,969

СЗР

Плевен

823,469

Източник: НСИ България

Населението на област Плевен е разпределено с преимущество на населението в
градовете за сметка на селата. През 2012 г., за областта, 66.6% от населението живее
в градската част на района, а в селата 33.4%

Окръг Долж
Социално-икономическите трансформации на които румънското общество става
свидетел през последните десетилетия определя и начина, по който населението на
страната и нейните специфични структури са еволюирали. Населението на окръг Долж
към края на 2012 г. (според официалните статистически данни на Румъния) е 696,774
жителя. Видно от показаните данни населението на окръг Долж е 31.4% от общото
население в Югозападен регион Олтения. Следващата графика показва броя на
населението на окръг Долж и Регион Югозападна Олтения към 2012 г.
Графика №23: Население Окръг Долж 2012 г.

696,774

Югозападен регион
Долж

2,220,224
Източник: НСИ Румъния
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По-голямата част от населението на региона е концентрирана в големите градове,
които са: Крайова – столица на окръг Долж, Байлести и Калафат. През 2012 г., за
окръг Долж, 54.1% от населението живее в градската част на района, а в селата 45.9%

Окръг Олт
Населението на окръг Долж съставлява сравнително ниските 20.6% от общия брой на
населението на Югозападния регион Олтения. Населението на окръг Олт към 2012 г. е
456,536 души. Следващата графика изобразява броя на населението на окръг Олт и
Югозападен регион Олтения.
Графика №24: Население Окръг Олт 2012 г.
456,536
Югозападен регион
Олт

2,220,224
Източник: НСИ Румъния

Окръг Олт е единствената част от Еврорегиона, в която разпределението на
населението е преимуществено населено в селата. Съгласно данни на НСИ Румъния, за
2012 г., 40.9% от населението на окръг Олт живее в селските райони, а 59.1% в
градовете.

4.2. Възрастова структура
Характерно за населението на трансграничния регион между Румъния и България, в
състава на който влизат избраните териториално-административни единици Враца,
Плевен, Долж и Олт е увеличаване на възрастовата структура, която носи отпечатъка
на демографско стареене. Основна причина за негативната тенденция е намаляване на
раждаемостта. Едновременно се наблюдава увеличаване на средната продължителност
на живота във възрастовата структура над 65 години.
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Област Враца
По данни на НСИ за наблюдавания регион е характерен преобладаващия брой на
населението на възраст между 60-64 години – 14,102 души следван от 13,832 броя
хора между 40-44 г. 13,332 броя е населението между 55-59 години, докато 12,996 са
хората между 50-54 г. Влошаването на възрастовата структура на населението се
дължи на мащабните емиграционни процеси, предимно сред младите възрастови групи,
което доведе до нарастване на относителния дял на възрастните сред населението.
Според демографската статистика демографския потенциал за развитие в дадена
община е по-голям, когато съотношението между броя жители на дадена община и
общия брой на лицата в „трудоспособна“ и „под трудоспособна възраст“ е с по-високи
стойности. По този показател на челни места са: община Козлодуй – 82.29%, община
Враца с – 80.17%, община Бяла Слатина – 74.29% и община Мездра със – 72.82%.
Общините Криводол и Хайредин са с най-нисък процент – под 60%.
Графика №25: Разпределение на населението на област Враца по възраст
2012 г.
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35 - 39
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25 - 29
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20 - 24
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15 - 19
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10 - 14
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1-4
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Източник: НСИ България
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Област Плевен
Показателите за възрастовата структура на населението е определящ по отношение
работната сила, пенсионери, ученици и др. Стандартната възрастова структура
включва население в под трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна
възраст. Официалните данни на НСИ за 2012 г. за област Плевен показват, че наймногобройни са хората на възраст между 60-64 г. с 21,404 души, следвани от
възрастовата група 65-69 с 19,705 души. 19,684 броя са представители на възрастовата
група между 55-59 г., докато между 50-54 са 18,498 броя живущи. Анализът на
статистическата информация показва, че населението в област Плевен постепенно
застарява.
На основата на статистическата информация на НСИ е изчислен демографския
потенциал в района, който представлява съотношение между брой жители на дадена
община и общия брой на лицата в „трудоспособна“ и „под трудоспособна възраст“. По
този показател на първите места се нареждат общините Искър, Пордим и Кнежа.
Графика №26: Разпределение на населението на област Враца по възраст
2012 г.
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Източник: НСИ България
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Окръг Долж
Възрастовата структура в окръг Долж е със сходни параметри на областите Враца и
Плевен при малко по-добри показатели по отношение на населението под 14 годишна
възраст. Докато във Враца и Плевен тази възрастова група съставлява съответно
13.2% и 13.4% от общото население, през 2011 г. в окръг Долж лицата в тази възраст
са 14.1% от населението в окръга. Макар и незначителна, тази разлика предопределя
по-добрата перспектива. По-съществена е разликата в застаряващото население над
65 годишна възраст, където диспропорцията отново е в полза на румънската част от
Еврорегиона.
Графика №27: Разпределение на населението на окръг Долж по възраст
2011 г.

65 +

16.8%

15 - 64

0-14

69.1%

14.1%

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg

Окръг Олт
Анализът и заключенията направени спрямо областите Враца и Плевен и окръг Долж
са в сила и за окръг Олт. Разпределението във възрастовите групи на двата румънски
окръга са почти идентични.
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Графика №28: Разпределение на населението на окръг Олт по възраст 2011
г.

65 +

17.2%

15 - 64

68.8%

0-14

14.0%

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg

4.3. Прираст
Област Враца
Характерно за Северозападен район за планиране е изразената тенденция на
намаляване на населението. Основни причини за това са отрицателния естествен
прираст и вътрешната миграция. Негативните тенденции се проявяват и в област
Враца. Развитието на миграциите на населението се очертава чрез: продължаваща
концентрация на населението в развитите центрове. Възможностите за лична и
професионална реализация са основни причини за нарастване на относителния дял на
миграциите в градовете. Преразпределението на населението между градовете и
продължаваща концентрация в големите градове са за сметка на малките и средните. В
резултат на тази тенденция се наблюдава обезлюдаване на малките населени места и
на практика те са застрашени от изчезване.
Графика №29: Естествен прираст област Враца 2012 г.

Плевен

-1.0%

Враца

-1.1%

Северозападен

-1.2%
-0.6%

България

Източник: НСИ България

Видно от графиката, в областта се наблюдава отрицателен естествен прираст през
2012 г. в размер на 1.1%, който е близък до средното ниво за СЗР и значително постр. 50/141
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висок от средния за страната. Механичното движение в областта също е отрицателно,
като съгласно данни на НСИ България, за 2012 г. балансът между заселените и
изселените от областта е отрицателен в размер на 1,053 души.

Област Плевен
Позиционирането на област Плевен сред останалите четири области в Северозападния
регион за планиране по отношение естествения прираст на населението показва, че тя
е в по-благоприятно положение, но коефициента остава под средния за страната.
Графика №30: Естествен прираст област Плевен 2012 г.

Плевен

-1.0%

Враца

-1.1%

Северозападен

-1.2%

България

-0.6%
Източник: НСИ България

Механичното движение на населението в област Плевен за 2012 г. показва
отрицателни стойности на коефициентите на заселване, изселване и механичен
прираст с нетен отрицателен резултат от 1,206 човека.

Окръг Долж
Естественият прираст за окръг Долж за 2011 г. е отрицателен, в размер на половин
процент. Стойността на коефициента е по-висока от средната за Югозападния регион и
средния за Румъния, но значително по-добър от показателите южно от река Дунав.
Графика №31: Естествен прираст област Долж 2011 г.

Олт

-0.6%

Долж

-0.5%

Югозападен регион

-0.3%
-0.3%
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Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg
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Механичното движение на ниво вътрешна миграция също е с отрицателна стойност, но
нетния резултат е значително по-добър от останалите части на Еврорегиона в размер
на едва 91 човека.

Окръг Олт
Окръг Олт не прави изключение от общата тенденция за Еврорегиона, като данните
показват негативна тенденция в естествения прираст на населението. Вътрешната
миграция за окръга е отрицателна, в размер на 1,170 човека.
Графика №32: Естествен прираст област Олт 2011 г.

Олт

-0.6%

Долж

-0.5%

Югозападен регион
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Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg

5. Тенденции за Еврорегион
5.1. Брутен вътрешен продукт
Измерено през БВП на човек от населението България и Румъния остават най-бедните
членки на ЕС, генериращи под 50% от средния БВП за ЕС. Северозападният район на
България остава с най-нисък показател за страната. Подобен е изводът и за
Югозападен район Олтения.
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Графика №33: БВП на човек от населението България 2010 г. (евро)
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6,200
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3,300

Severen tsentralen

3,100

Severozapaden

2,900

Източник: Eurostat, Наименования на административните единици – Eurostat

Графика №34: БВП на човек от населението Румъния 2010 г. (евро)
Bucuresti - Ilfov
Macroregiunea trei
Vest
Romania
Centru
Macroregiunea patru
Macroregiunea unu
Nord-Vest
Sud - Muntenia
Sud-Est
Sud-Vest Oltenia
Macroregiunea doi
Nord-Est

13,800
8,500
6,600
5,800
5,600
5,400
5,400
5,200
4,800
4,800
4,500
4,100
3,600

Източник: Eurostat, Наименования на административните единици – Eurostat

Област Враца
Област Враца е своеобразен отличник за Северозападния район на България със
своите 4,275 евро БВП на човек от населението, стойност приближаваща се до
средната за страната стойност.
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Графика №35: БВП номинална стойност област Враца (млн. евро)
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Източник: НСИ България

Видно от графичното представяне в номинално изражение БВП на областта
възстановява предкризисните си нива. Негативните демографски процеси свързани с
негативния прираст на района усилват ефекта, като по този начин тенденцията в
благосъстоянието на ниво население измерен през БВП на човек привидно изглежда
значително положителна. Ефектът е представен графично:
Графика №36: БВП на човек от населението номинална стойност област
Враца (евро)
4,275
3,953

3,568

2009

2010

2011

Източник: НСИ България

Повишението в номинално изражение изглежда значително, но следва да се отбележи
факта, че при влошаващата се демографска структура и процеси, в дългосрочен план,
тенденцията не би могла да е устойчива.
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Област Плевен
Област Плевен регистрира постоянно по-нисък брутен вътрешен продукт на човек от
населението от средния за страната. Наблюдава се дори обратна тенденция – с
годините БВП на човек от населението в областта намалява от средните стойности за
страната, като регистрира един от най-ниските темпове на нарастване. Показателят
остава и под средния за СЗР.
Графика №37: БВП номинална стойност област Плевен (млн. евро)
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Източник: НСИ България

Изводите относно отражението на негативната демографска тенденция направени за
област Враца са в сила за област Плевен.
Графика №38: БВП на човек от населението номинална стойност област
Плевен (евро)
2,970

2,629

2009

2,583

2010

2011

Източник: НСИ България

Следва да се отбележи, че значимият ръст от 15% в стойността на БВП на човек от
населението за периода 2010 – 2011 г. е силно повлиян от негативен прираст за същия
период от почти 6%.
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Окръг Долж
Окръг Долж е с най-висок номинален дял спрямо съставните части на Еврорегиона
Враца, Плевен, Долж и Олт. Видно от графично представената информация в
следващото изображение, негативния ефект от намалената стопанска активност
породен от финансово икономическата криза от последните години е най-осезаем през
2009 г., като през 2010 г. започва плавно възстановяване.
Графика №39: БВП номинална стойност окръг Долж (млн. евро)

3,638
3,197

3,146

3,208

2009

2010

2,502

2006

2007

2008

Източник: Eurostat

На ниво БВП на глава от населението описаната тенденция е в сила.
Графика №40: БВП на човек от населението номинална стойност национално
ниво Румъния и Югозападен регион Олтения (евро)
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Източник: Eurostat
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Окръг Олт
Ефектът от глобалната криза е съществен за окръга. През 2009 г. в номинално
изражение, Брутният вътрешен продукт на окръга претърпява съществено понижение,
като през 2010 г., по-голямата част от понижение е коригирано.

Графика №41: БВП номинална стойност окръг Олт (млн. евро)
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Източник: Eurostat

Графика №42: БВП на човек от населението номинална стойност национално
ниво Румъния и Югозападен регион Олтения (евро)

Югозападен район Олтения
6,500

5,800
4,500

4,500

4,800

3,600

2006

2007

Румъния

2008

5,800

5,500
4,200

2009

4,500

2010

Източник: Eurostat

Целесъобразно е, вниманието да бъде насочено към мащабите на Еврорегиона Враца,
Плевен, Олт и Долж и разпределението на локалния брутен вътрешен продукт сред
участниците в региона. Видно от графичното представяне, за 2010 г., е очевидна
диспропорцията между двете страни на р. Дунав, измерена в номинално изражение
през БВП. Разликата в мащаба на отделните относителни единици в Еврорегиона
демонстрира същественото преимущество на румънската страна и предопределя
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нетния доминиращ в потенциала за взаимодействие. Макар и в по-ниска степен,
доминиращо е положението на Румъния и по отношение на БВП на човек от
населението.
Графика №43: Дял на БВП номинална стойност за Еврорегион Враца, Плевен,
Олт и Долж
23.5%

12.7%

Враца
Плевен
12.2%

Долж
Олт

51.6%
Източник: Eurostat

Съгласно обобщени данни на Eurostat, общият БВП в номинално изражение за 2010 г.
за Еврорегиона е 6.07 млрд. евро. Над 50% от общия БВП се генерира от окръг Долж в
размер на 3.15 млрд. евро.

5.2. Демографски тенденции
Област Враца
Съгласно НСИ България, населението на област Враца през 2012 г. е 181,574 души,
представляващи 2.5% от населението на страната и 22.1% от Северозападния район.
Основната тенденция в населението е в унисон с общата за страната, а именно
намаляване.
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Графика №44: Ръст в населението на област Враца (в %)
България
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-5.00%
-6.00%
Източник: НСИ България

Общата негативна тенденция е функция от редица фактори сред които един от
основните е естествения прираст на населението в областта.

Графика №45: Естествен прираст за област Враца (в %)
България
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0.0%
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-0.4%
-0.6%
-0.8%
-1.0%
-1.2%
-1.4%
Източник: НСИ България

Видно от графиката, естествения прираст в област Враца е отрицателен през
последните 5 г., значително по-висок за средния в страната и минимално под този за
СЗР. Вътрешната миграция за областта също е негативна.
Възрастовата структура на населението в област Враца през последните няколко
години бележи трайна тенденция на намаляване на броя и относителния дял на
живущите до 15 години и нарастване на дела на населението до 65 – годишна възраст.
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В област Враца се наблюдава застаряване на населението с темпове характерни и за
цялата страна. Негативната тенденция не изменя драстично структурата на
населението през годините. Дефинирайки три основни групи съответно – до 15 г., от
15 до 64 г. и над 64 г., се забелязва, че за последните две години единствено
населението на 64 г. се увеличава. Структурата на населението през последните 4 г. е
изобразена графично:
Графика №46: Структура на населението по основни възрастови групи
област Враца (в %)
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Източник: НСИ България

Област Плевен
По отношение на общата статистика за населението, тенденцията за област Плевен не
се различава съществено от тази за област Враца. За последните 5 г., населението в
областта намалява със средно 2.4% на година с наблюдаван общ за страната ръст през
2011 г.
Графика №47: Ръст в населението на област Плевен (в %)
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Естественият прираст в областта е негативен. Тенденцията в областта е значително
по-негативна от средната за страната и малко по-добра от тази за Северозападния
район. Вътрешната миграция също е негативна.
Графика №48: Естествен прираст за област Плевен (в %)
България
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Източник: НСИ България

Тенденцията във възрастовата структура на областта е отчетливо застаряване на
населението, като делът на жителите на 65 г. нараства за сметка на тези в диапазона
15 – 64 г.
Графика №49: Структура на населението по основни възрастови групи
област Плевен (в %)
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Източник: НСИ България
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Въпреки че графично, тенденцията не е очевидна, застаряването на населението в
област Плевен е факт, който създава значително негативна перспектива за областта и
района като цяло, както в социален така и в икономически аспект.

Окръг Долж
Населението на окръг Долж не прави изключение от общата тенденция както за
Румъния и Югозападния район Олтения, така и от наблюдаваните процеси от южната
страна на р. Дунав. Трябва да се отбележи обаче, че на национално и регионално
ниво, негативния процес в Румъния е значително по-бавен. Ръстът на населението за
окръга е отрицател за последните 5 г., близък до средния за района и значително поотрицателен от средния за страната.
Графика №50: Ръст в населението на окръг Долж (в %)
Румъния
2008

Югозападен район Олтения
2009

2010

Долж
2011

2012

0.00%
-0.10%
-0.20%
-0.30%
-0.40%
-0.50%
-0.60%
-0.70%
Източник: НСИ Румъния

Съгласно база данни създадена по програма Трансгранично Сътрудничество РумънияБългария 2007-2013, естественият прираст на окръг Долж е негативен. Данните
показват, че негативният процесът е по-силен от средния за страната и района.
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Графика №51: Естествен прираст за окръг Долж (в %)
Румъния
2007

Югозападен регион
2008

Долж

2009

2010

2011

0.0%
-0.1%
-0.2%
-0.3%
-0.4%
-0.5%
-0.6%
Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg

Възрастовата структура на окръг Долж запазва сравнителна стабилност за периода
2007 – 2011 г.

Графика №52: Структура на населението по основни възрастови групи окръг
Долж (в %)

80.0%

0-14

15 - 64

65 +

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2008

2009

2010

2011

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg
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Окръг Олт

Населението на окръг Олт намалява през годините. Тенденцията е значително посилна от тази за страната и района, като средно за последните 5 г. населението на
окръга намалява с 0.9% на година.
Графика №53: Ръст в населението на окръг Долж (в %)
Румъния
2008

2009

Югозападен район Олтения
2010

Олт

2011

2012

0.00%
-0.20%
-0.40%
-0.60%
-0.80%
-1.00%
-1.20%
Източник: НСИ Румъния

Естественият принос за окръга е отрицателен, като за периода 2008 – 2011 г.,
тенденцията е значително по-негативна от тази за страната.
Графика №54: Естествен прираст за окръг Олт (в %)
Румъния
2007

Югозападен регион
2008

2009

Олт
2010

2011

0.0%
-0.1%
-0.2%
-0.3%
-0.4%
-0.5%
-0.6%
-0.7%
Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg
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На ниво възрастова структура на населението показателите за окръга демонстрират
стабилност подобна на тази за окръг Долж.
Графика №55: Структура на населението по основни възрастови групи окръг
Олт (в %)
80.0%

0-14

15 - 64

65 +

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2008

2009

2010

2011

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
http://www.ro-bg.ro/bg

Демографските тенденции в Еврорегиона Враца, Плевен, Долж и Олт са сходни и в поголямата си част негативни. Както на регионално така и на национално ниво известно
преимущество се наблюдава в полза на румънската страна, но не са налични
драстични диспропорции. Най-съществената разлика е мащаба:
Графика №56: Дял от общото население на Еврорегиона (в %)
16.5%

11.4%

43.6%

Долж

Олт

Враца

Плевен

28.6%
Източник: НСИ Румъния, НСИ България
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5.3. Тенденции в пазара на труда
Област Враца
В последните години тенденциите в пазара на труда за област Враца са негативни.
Наблюдава се отчетливо топене на работната сила в областта, като осреднения темп
за последните четири години е 4.2%. Нивото е над средното за страната и близко до
тава на Северозападния район.
Графика №57: Работна сила област Враца 15+ (в хиляди души)
Северозападен район
371.2

352.5

79.0

2009

Враца
335.2

74.3

2010

324.2

72.7

69.5

2011

2012

Източник: НСИ България

Безработните лица в областта през последните години се увеличават със
средногодишен темп от малко над 1%, като в тенденцията е отчетено частичното
възстановяване през 2012 г. Гореописаната тенденция е значително по-добра от
средната за страната и района.
Графика №58: Безработни лица в област Враца (в хиляди души)
Северозападен район

Враца
42.8

39.8

38.8
29.8

6.3

2009

6.4

2010

6.8

2011

6.5

2012

Източник: НСИ България
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Коефициентът за безработица в областта е в негативна перспектива, но запазва нива
значително по-добри от средните за страната и района. По този показател област
Враца превъзхожда по-голямата част от областите в страната.
Графика №59: Коефициент на безработица област Враца (в %)

Северозападен район

Враца
12.8%

12.3%

11.0%
8.0%

2009

2010

9.4%

9.3%

8.6%

7.9%

2011

2012

Източник: НСИ България

Област Плевен
Общата тенденция в пазара на труда за област Плевен е подобна на тази за област
Враца с малки изключения. Работната сила на областта (15+) в абсолютна стойност
надхвърля значително тази на Враца и съставлява 33% от работната сила на
Северозападния район за 2012 г. по данни на НСИ България. Показателя намалява
през последните четири години със средногодишен темп от 4.3%.
Графика №60: Работна сила област Плевен 15+ (в хиляди души)
Северозападен район
371.2

352.5

120.2

2009

Плевен
335.2

115.0

2010

324.2

108.0

2011

105.4

2012

Източник: НСИ България
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Безработните лица в областта достигат своя пик през 2010 г. след увеличение от
приблизително 50% спрямо 2009 г. В следващите две години, безработните лица
намаляват със значителни темпове.

Графика №61: Безработни лица в област Плевен (в хиляди души)
Северозападен район

Плевен
42.8

39.8

38.8
29.8

14.8

13.0

10.9

9.7

2009

2010

2011

2012

Източник: НСИ България

Тенденцията в коефициентът на безработица е идентичен с наблюдението върху
безработните лица в областта. Коефициентът все още е по-висок от този за област
Враца, но по-добър от средния за района.

Графика №62: Коефициент на безработица област Плевен (в %)
Северозападен район
12.8%

Плевен
12.8%

12.0%

11.0%
8.0%

12.3%
10.3%

8.1%

2009

2010

2011

2012

Източник: НСИ България
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Окръг Долж
Съгласно официалната статистика, водена от НСИ Румъния, ситуацията на пазара на
труда от северната страна на р. Дунав е значително по-добра. Към края на 2011 г.
работната сила на окръг Долж е 450 хил. души, съставляващи 31% от общата работна
сила на Югозападен район Олтения. За периода 2008 – 2011 г. работната сила в окръга
нараства със средногодишен темп от 1.3% в унисон с общата тенденция за района.
Графика №63: Работна сила окръг Долж (в хиляди души)
Югозападен район Олтения

2008

450

446

437

433

1,441

1,437

1,415

1,402

Долж

2009

2010

2011

Източник: НСИ Румъния

Регистрираните безработни лица в окръга достигат най-високия си брой през 2009 г., и
през следващите години плавно намаляват, като в 2012 г, отново се нарастват.
Влошаването през последната година е в сила за целия район.
Графика №64: Безработни лица в окръг Долж (в хиляди души)
Югозападен район Олтения

Долж

98
85
76

69

34

2009

29

2010

28

25

2011

2012

Източник: НСИ Румъния

стр. 69/141

Project: “Promotional network of cross-border enterprise services”
Project nº 2(2i)-3.1-26 MIS ETC 655
ROMANIA – BULGARIA
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013
За последните 4 години коефициентът на безработица в окръга се подобрява и трайно
държи по-високи от района стойности.
Графика №65: Коефициент на безработица окръг Долж (в %)

Югозападен район Олтения

Долж

11.3%
10.4%
9.2%

9.8%
8.9%
7.7%

2009

2010

2011

9.4%
8.2%

2012

Източник: НСИ Румъния

Окръг Олт
Работната сила в окръг Олт съставлява 21% от общата за Югозападен район Олтения.
През последните 4 години се наблюдава ясна тенденция към плавно повишаване на
работната сила в окръга. Средногодишният темп на нарастване е 0.7%.
Графика №66: Работна сила окръг Олт (в хиляди души)

Югозападен район Олтения

290

2008

1,441

1,437

1,415

1,402

Олт

292

2009

295

2010

297

2011

Източник: НСИ Румъния
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Регистрираните безработни в окръга намаляват през периода 2008 – 2011 г., като през
2012 г. нарастват с 2 хил. човека.
Графика №67: Безработни лица в окръг Олт (в хиляди души)

Югозападен район Олтения

Олт

98
85
76

69

16

2009

14

14

12

2010

2011

2012

Източник: НСИ Румъния

Коефициентът на безработица в окръга през годините запазват нива под средните за
района. През 2011 г. коефициентът пада до ниво от 6.9%, стойност близка до
стойността на коефициента за София (област) и София (столица), характерни с найниските си нива на безработица в България.

Графика №68: Коефициент на безработица окръг Олт (в %)
Югозападен район Олтения

Олт

10.4%
8.9%

2009

9.2%
8.2%

2010

7.7%

8.2%
6.9%

2011

7.7%

2012

Източник: НСИ Румъния

5.4. Доходи
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Област Враца
На ниво доходи, възнагражденията които получава населението на Румъния
значително изпреварва това на България. Съгласно данни на НСИ България, за 2011 г.
средният годишен брутен доход за област Враца е в размер на 4,426 евро.
Традиционно доходът за област Враца изпреварва средния за СЗР и страната.
Графика №69: Годишен брутен доход област Враца (евро)

5,000

България

Северозападен район

Враца

4,000
3,000
2,000
1,000
0
2007

2008
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2010

2011

Източник: НСИ България, Ползван валутен курс за превалутиране EUR/BGN = 1.95583

За периода 2007 – 2011 г. доходът е нараствал в номинално изражение със
средногодишен темп от 14.1%, почти идентично с общия за страната.
Графика №70: Годишен ръст на брутния доход в област Враца (евро, %)
Брутен доход

5,000
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Ръст (в %)
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1.7%
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0.0%

2011

Източник: НСИ България, Ползван валутен курс за превалутиране EUR/BGN = 1.95583
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Област Плевен
Средните брутни доходи за лицата в област Плевен за 2011 г. са в размер на 3,225
евро. Стойността е значително по-ниска от средната за страната и под средната за
областта. За периода 2007 – 2011 г. доходът е нараствал в номинално изражение със
средногодишен темп от 12.1%
Графика №71: Годишен брутен доход област Плевен (евро)
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Източник: НСИ България, Ползван валутен курс за превалутиране EUR/BGN = 1.95583

Графика №72: Годишен ръст на брутния доход в област Плевен (евро, %)
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Източник: НСИ България, Ползван валутен курс за превалутиране EUR/BGN = 1.95583
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Окръг Долж
Брутните доходи от северната страна на р. Дунав са значително по-високи, както на
регионално така и на национално ниво. Според база данни изготвена по програма
Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, в окръг Долж брутният
доход за 2011 г. възлиза на 5,080 евро, под средния за Румъния и Югозападен район
Олтения.
Графика №73: Годишен брутен доход окръг Долж (евро)
6,000
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Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg,
ползван курс за превалутиране RON/EUR = 4.42213

Доходите нарастват значително по-бавно от тези в България, като дори през 2010 г. се
наблюдава отрицателен растеж.
Графика №74: Годишен ръст на брутния доход в окръг Долж (евро, %)
Брутен доход

5,200

Ръст (в %)

50.0%

5,000
4,800

40.0%
30.0%

23.9%

4,600

20.0%

4,400

7.8%

8.1%

4,200

10.0%
0.0%

-2.3%

4,000

-10.0%

2008

2009

2010

2011

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg,
ползван курс за превалутиране RON/EUR = 4.42213
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Окръг Олт
Средните брутни годишни доходи на човек в окръг Олт за 2011 г. възлизат на 4,760
евро. Размера е по нисък от средните за страната, района и от тези в окръг Долж.
Графика №75: Годишен брутен доход окръг Олт (евро)
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Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg,
ползван курс за превалутиране RON/EUR = 4.42213

Средният темп на нарастване на доходите за периода 2007 – 2011 г. е в размер на
8.7%, като се отчита отрицателния ръст през 2010 г.
Графика №76: Годишен ръст на брутния доход в окръг Олт (евро, %)

Брутен доход

5,200

Ръст (в %)

50.0%

5,000
4,800

40.0%

25.7%

30.0%

4,600
20.0%
4,400

5.7%

6.5%

4,200

10.0%
0.0%

4,000

-3.1%

3,800

-10.0%

2008

2009

2010

2011

Източник: база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013: http://www.ro-bg.ro/bg,
ползван курс за превалутиране RON/EUR = 4.42213
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5.5. Обобщени заключения относно тенденциите в Еврорегиона
На национално ниво, България и Румъния остават двете най-бедни държави измерено
през БВП на човек от населението по настоящи цени за 2010 г., съгласно статистиката
водена от Eurostat.
Графика №77: БВП на човек от населението в долната част от скалата за
ЕС по текущи цени за 2010 г. (евро)
Portugal

16,200

Malta

15,200

Czech Republic

14,300

Croatia

10,200

Hungary

9,700

Poland

9,200

Lithuania

8,900

Latvia
Romania
Bulgaria

8,600
5,800
4,800

Източник: Eurostat, Наименования на административните единици - Eurostat

Както се вижда от графичното представяне, дори и в долната част от скалата, двете
държави изостават значително от средните стойности за подбраните държави.
Съгласно статистика на Eurostat, най-съществения ефект от финансово икономическата
криза се усеща през 2009 г., когато БВП на България и Румъния се понижава съответно
с 5.5% и 6.6%, стойности по-високи от средните за ЕС, но не рекордно високи. Ако
периодът 2010 – 2012 г. се дефинира като фаза на възстановяване, двете държави
заемат близки за ЕС (28 страни) осреднени стойности.
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Графика №78: Ръст на реалния БВП на избрани държави в осреднена
стойност за период на възстановяване 2010 – 2012 г. (в %)
Belgium

1.3%

France

1.2%

EU (28 countries)

1.1%

Czech Republic

1.1%

Bulgaria

1.0%

United Kingdom

1.0%

Denmark

0.8%

Romania
Ireland

0.6%
0.4%

Източник: Eurostat, Наименования на административните единици - Eurostat

От представената информация, следва да се направи извода, че макар и сериозните
различия в мащаба на съставните единици на Еврорегиона, състоянието и динамиката
в развитието на областите Враца и Плевен и окръзите Долж и Олт са сходни и може да
се очаква идентично развитие в средносрочен и дългосрочен план.
По отношение на демографските процеси, и четирите административни единици
изпитват негативен прираст на населението, като в България тенденцията е
значително по-отчетлива. Негативната статистика се обуславя както поради
естествения прираст на населението в съставните части от Еврорегиона, така и поради
миграционните процеси в тях.
Таблица №21: Ръст на населението България и Румъния (в %)
2008

2009

2010

2011

2012

България

-0.4%

-0.6%

-0.8%

-2.4%

-0.6%

Румъния

-0.2%

-0.1%

-0.2%

-0.2%

-0.3%

Северозападен район (България)

-1.5%

-1.5%

-1.7%

-5.7%

-1.6%

Югозападен район Олтения (Румъния)

-0.7%

-0.6%

-0.5%

-0.6%

-0.6%

Враца

-1.5%

-1.4%

-1.7%

-4.6%

-1.7%

Плевен

-1.2%

-1.3%

-1.4%

-6.9%

-1.5%

Долж

-0.4%

-0.4%

-0.5%

-0.6%

-0.5%

Олт

-0.9%

-0.9%

-0.8%

-1.0%

-0.8%

Източник: НСИ България, НСИ Румъния
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Разпределението на населението в отделните райони Еврорегиона има известни
различния с преимущество на румънската страна. Населението в област Враца и
Плевен е значително по-застаряващо с негативна перспектива.

Таблица №22: Дял на населението под 14 годишна възраст в Еврорегион
Враца, Плевен, Долж и Олт (в %)
2009

2010

2011

Враца

13.5%

13.6%

13.4%

Плевен

13.1%

13.3%

13.0%

Долж

14.2%

14.1%

14.1%

Олт

14.6%

14.1%

14.0%

Източник: НСИ България, база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
http://www.ro-bg.ro/bg

Таблица №23: Дял на населението между 15 и 64 годишна възраст в
Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт (в %)
2009

2010

2011

Враца

66.7%

66.5%

65.4%

Плевен

66.1%

65.8%

64.2%

Долж

68.9%

69.0%

69.1%

Олт

68.6%

68.7%

68.8%

Източник: НСИ България, база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
http://www.ro-bg.ro/bg

Таблица №24: Дял на населението над 65 годишна възраст в Еврорегион
Враца, Плевен, Долж и Олт (в %)
2009

2010

2011

Враца

19.7%

19.9%

21.2%

Плевен

20.7%

21.0%

22.8%

Долж

16.9%

16.9%

16.8%

Олт

17.1%

17.2%

17.2%

Източник: НСИ България, база данни по програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013:
http://www.ro-bg.ro/bg

Най-осезаемо преимуществото на румънската част от Еврорегиона се забелязва в
частта на населението над 65 годишна възраст. В окръзите Долж и Олт, тази
възрастова група съставлява значително по-нисък дял от населението и е сравнително
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постоянна величина, като за окръг Долж дори се наблюдава намаляване на стойността.
В областите Враца и Плевен, тази част от населението надхвърля 1/5 и се забелязва
ясна тенденция към нейното нарастване.
На ниво пазар на труда, румънската част от региона отново превъзхожда Враца и
Плевен. Окръзите Долж и Олт поддържат значително по-ниски нива на безработица,
като и за двете страни на р. Дунав общата тенденция съвпада.
Таблица №25: Коефициент на безработица Еврорегион (в %) Враца, Плевен,
Долж и Олт (в %)

Северозападен район България
Югозападен район Румъния
Враца
Плевен
Долж
Олт

2009
8.0%
10.4%
7.9%
8.1%
11.3%
8.9%

2010
11.0%
9.2%
8.6%
12.8%
9.8%
8.2%

2011
12.8%
7.7%
9.3%
12.0%
8.9%
6.9%

2012
12.3%
8.4%
9.4%
10.3%
9.7%
8.0%

Източник: НСИ България, НСИ Румъния

6. Анализ на основните икономически сектори
6.1. Първичен сектор – добив на природни богатства, земеделие
В цялост, Еврорегионът Враца, Плевен, Долж и Олт не е фактор за добива на природни
богатства за националните си икономики. В област Враца активно се добива варовик –
в района на общините Враца и Мездра и природен газ – в района на село Чирен –
община Враца, както и нефт и природен газ край село Бутан – община Козлодуй. В
районите по поречията на реките Дунав, Огоста, Искър, Ботуня и Скът се добиват
строителни материали – пясък и баластра. От кариери се обработват глина за
тухланарната промишленост и трошен камък за пътното строителство и циментовата
промишленост. Област Плевен е бедна на полезни изкопаеми. Находищата на нефт са
изчерпани и без промишлено значение. Промишлено значение имат нерудните
изкопаеми – варовик , край Плевен, огнеупорни глини , Буковлък и Опанец, креда,
Никопол. От р.Дунав се добиват инертни материали, задоволяващи както нуждите на
област Плевен, така и на съседни области.
За окръг Долж е характерен добива на пясък, чакъл и глина. Продължителното
методично търсене и научно-изследователска дейност извършени в окръга, доказват
съществуването на ценни полезни изкопаеми в района. Тяхното добиване е от важно
значение за бъдещето развитие на икономиката на окръга. По-конкретно това са
газови находища открити на север от Крайова. В равнините на окръг Долж има
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наличие на минерални води. Някой от тях като Гиджера, произхождат, от извори,
които са разположени върху плиоценски пластове от които е изградена равнината.
Други представляват езера минерализирани от солите, които се събират в резултат на
отмиването на околната равнина. Към момента този потенциал не е развит.
Наличието на плодородни и обширни площи е основополагащо за важността на
земеделски сектор за Еврорегиона.
В цялост, Еврорегионът е добре обезпечен от гледна точка на земеделски земи и гори.
Земеделските земи са плодородни и в комбинация с климата в региона са подходящи
за отглеждането на разнообразни култури. И за четирите съставни части на региона,
земеделието е основен генератор на доходи за населението, но като цяло приносът му
към брутната добавена стойност на ниво административна единица не е съществен.
Наблюдава се една основна диспропорция между двете страни на р. Дунав и това е
концентрацията на обработваема земя в предприемачески ръце. За пример може да се
посочи паралелът между област Плевен и окръг Долж. В област Плевен под 5% от
регистрираните земеделски производители стопанисват над 80% от обработваемите
земи, докато в окръг Долж над 60% от земята се стопанисва от средни, малки и микро
стопанства. Двата модела на утилизация не следва да бъдат поляризирани в
положителен или отрицателен аспект. Окрупняването на земеделските територии,
създава възможност за по-висока техническа обезпеченост и по същество по-модерно
селско стопанство. На национално ниво, подобен модел на земеделие създава
организиран и устойчив модел на индустрията, като възможностите на едрите
земевладелци да правят необходимите инвестции и да поддържат модерно стопанство
гарантира ефективно и рационално производство. На регионално ниво обаче, малките
стопанства създават заетост и самостоятелност за стопанските субекти. Разбира се,
малките предприемачи нямат потенциала и възможностите за поддържане на модерно
производство, което да бъде конкурентноспособно. Една възможна ниша за изграждане
на предприемачество в по-малък мащаб е създаването на малки стопанства
произвеждащи висококачествени продукти във висок ценови сегмент.

6.2. Вторичен сектор – производство и строителство
По отношение на индустриалното производство, Еврорегионът Враца, Плевен, Олт и
Долж не е балансиран. Отделните съставни части имат различна стопанско
икономическа структура.
В област Враца преобладаващ е делът на преработващата промишленост –
производство на продукти от неметални минерални суровини, производството на
текстил
и
облекло,
хранителни
продукти
(хлебопроизводство,
сладкарство,месопреработване, млекопреработване), производство на машини и
оборудване /производство на стругове и фрези/, металолеене и металообработка,
мебелна и лека промишленост и други. Икономическите сфери на индустриалното
развитие са производство на електроенергия, машиностроене, хранително-вкусова
промишленост, текстилна и шивашка промишленост, производство на мебели, търговия
и строителство. В Област Враца се намира най-голямата централа за производство на
електроенергия на Балканския полуостров - АЕЦ Козлодуй ЕАД, единствената атомна
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централа в България и най-голям производител на електроенергия в страната с
годишен дял в националното електропроизводство през последните години - над 40 %,
което я определя като фактор за икономическа стабилност в регионален и в
национален план.
В област Плевен, водещ отрасъл по дял на произведената продукция е преработващата
индустрия, представена от производството на храни и напитки, тютюневи изделия,
текстила и шивашката промишленост. Машиностроенето е друг традиционен за
областта отрасъл. Неговият относителен дял продължава да спада спрямо общото
производство. Това се дължи на изгубени пазари, несполучлива приватизация, фалит
на структуроопределящи икономически единици, липсата на нови инвестиции за
въвеждане на високотехнологични производства.
В Окръг Долж промишлеността е представена от много големи компании, важни на
регионално ниво, работещи в различни сфери на производството: разпределение и
продажба на електрическа енергия (Търговско Дружество за Разпределение и Доставка
на Електрическа Енергия Електрика Олтения АД), производство на автомобили (Ford
Automobile Romania АД), производство на електроенергия (Енергиен Комплекс Крайова
АД), производство на двигатели, генератори и трансформатори (Електропутере АД и
Нюейдж АВК АД), производство на парни генератори (Търговско Дружество за Ремонт
и Услуги Термосерв Крайова АД). Също така може да се отбележи и присъствието на
чуждестранни инвестиции в няколко ключови компании в окръга: Ford Automobile
Румъния АД (Южна Корея), Topway Industries АД (Норвегия), Newage AVK Румъния AD
(Германия, Великобритания). Форд е най-голямата инвестиция в окръг Долж,
осъществена от мултинационална компания Ford − автомобилен производител,
ориентиран към международния пазар. Чрез тази инвестиция Долж стана вторият по
големина производител на автомобили в Румъния (след Дачия-Рено в Арджеш) с
производство от 250 000 единици на година и общо 3 700 работници през 2009 г. Тази
инвестиция ще привлече и други инвеститори, производители на автомобилни части.
В окръг Олт промишлеността е силно застъпена. От 2008 г. производителят на
автомобили Форд пое компанията „Автомобили Крайова”, започвайки дейност под
името Форд Румъния. През 2006 г. италианската група Пирели отвори фабрика за гуми,
което разкри работни места, а и благоприятни перспективи за нови инвестиции, към
този момент в строеж е втората фабрика в града. Други представителни за окръга
компании със значително участие в икономиката на окръга са: Електрокарбон АД,
важен производител на въглеродни продукти, необходими за металургичната
индустрия, произвежда и търгува с електроди UHP и HP, хлор-натрий електроди,
графити-рани плочи, паста Содеберг, 6% от годишното производство е предназначено
за износ; Присмиан Слатина е представително звено за производството на армирани и
неармирани алуминиеви ел. кабели. Над 20% от годишния му оборот е реализиран на
външни пазари.
Строителството в целия Еврорегион преживява последиците от идентично развитие
предопределено от процесите през последното десетилетие. В годините преди
финансово-икономическата криза, световната икономика изживя бурен растеж, който
насочи значителен ресурс в посока Източна Европа, който драматично увеличи
паричното предлагане и създаде редица неефективности „балони“ в местните
икономики. Един от най-проспериращите сектори през тези години беше строителния.
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Предприемачите се радваха на евтин ресурс, високи печалби и завишено спекулативно
търсене, гарантиращо постоянно нарастване на цените на недвижимите имоти.
Навлизането в негативен икономически цикъл обаче, пресуши наличния капитал и
създаде дефицит на финансиране при скокообразно поскъпване на ресурса.
Наложилият се модел на строителните предприемачи за масово ползване на
финансово усилване изложи бизнесът на сериозни финансови проблеми и голяма част
от тях не успяха да отговорят на новата конюнктура. Спекулативното търсене на
недвижими имоти драстично намаля и новата равновесна точка се позиционира при
значително по-ниски ценови нива с доминиращо свръх предлагане. В резултат на тези
процеси голяма част от предприемачите от двете страни на р. Дунав са принудени да
преструктурират бизнеса си или да търсят нови хоризонти.

6.3. Третичен сектор – услуги и туризъм
Третичният сектор обхваща значителна част от стопанската дейност в Еврорегиона.
Най-съществено секторът е представен от търговията и туризма. Търговията като
естествена потребност в стопанския живот е разпространена в широк спектър от
отраслово позициониране и мащаб, като голяма част от стопанските субекти са МСП и
микропредприятия.
На този етап туризмът не е основно перо в икономиката на област Враца, но може да
играе спомагателна роля в бъдещото развитие на областта. При подходящо
подреждане на приоритетите и съответната работа по създаване на подходящи
условия за пристигащите туристи (рехабилитация на пътищата, които осигуряват
достъп до природните и исторически забележителности, ремонт и подобрение на
хотелската база и ловните бази), както и при подходяща и целенасочена рекламна
дейност, ще стане възможно активизирането на туроператорските фирми и постепенно
повишаване на приходите от туризма. Във Врачанската планина съществуват
обособени зони за отдих с три хижи, - хижа "Околчица", хижа "Пършевица" и хижа
"Леденика". С изключение на хижа "Околчица" - свързана с паметника на Христо Ботев
на историческия връх Вола, останалите две хижи и множество ведомствени бази в
зоната за отдих "Врачански балкан", в местността "Горски дом" и пещерата "Леденика",
биха могли да се свържат в обща зона за отдих и туризъм. Особено място заема
районът на прохода Вратцата, където съществуват отлични условия за алпинизъм и е
възможно да се развие център с международно значение, свързан с този спорт. В
северните райони - по поречието на р. Дунав, също би могло да се предвиди в
дългосрочен план активизиране на туризма във връзка с риболов и атрактивни
пътувания по реката. Не без алтернатива са типичните села в дунавските общини –
Мизия, Козлодуй, Оряхово и някои от планинските селища на общините Роман и
Мездра. Запазеният в тях дух на българщина и любов към земята и човека, е една
добра база за развитие на селския туризъм.
Област Плевен се характеризира с богато културно-историческо наследство и
прекрасна природа. В района има чудесни условия за развитие на културен,
екологичен и балнеологичен туризъм. Хилядолетна е историята на областния център
Плевен, свидетелство за което са многобройните културни и архитектурни паметници.
стр. 82/141

Project: “Promotional network of cross-border enterprise services”
Project nº 2(2i)-3.1-26 MIS ETC 655
ROMANIA – BULGARIA
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013
“Зелена зона” е построена около Плевен на около 25 хиляди декара, включваща
парковете “Кайлъка”, “Генерал Лавров”, “Генерал Генецки” и други. В околностите на
Плевен се намира и село Вълчитрън. То е само на 22 км югоизточно от града. Там е
открито Вълчитрънското златно съкровище през 1924 г. В град Долни Дъбник се
намират множество паметници от Плевенската епопея. Той се намира на 15 км западно
от Плевен. Трите езера в околностите на Долни Дупник са любими места за много
почиващи, за водни спортове, воден туризъм и риболов.
Окръг Долж има сравнително добре развит потенциал за туризъм. На територията на
окръга се намира Гора Чурумела − горски резерват, разположен в община Пояна
Маре. Образуван е от стара акациева гора, ценна заради съдържанието на дървения
материал и размерите на дърветата, уникални в Европа. Горският резерват се намира
от дясната страна на Републиканския път Калафат − Бекет − Черна вода, на около 5
км от село Пояна Маре. Акациевата гора, формираща резервата, е на повече от 90
години и обхваща площ от 8 хектара. Орнитоложки резерват от Чуперчений Ной (южно
от Калафат) е близо до село Чуперчений Ной, обхваща площ от 500 хектара от
дунавската крайречна гора, обявен е за орнитоложки резерват през 1971 г. Тук живеят
над 140 вида птици, някои редки, сред които е черният щъркел, малката бяла чапла,
сивата патица, водната кокошка, бялата стърчиопашка, червената чапла и др. Това е
единственото място по поречието на река Дунав, което е останало без дига. Римският
военен град Ръкарий де Жос се намира на лявата тераса на средния Жиу, на 6 км южно
от град Филиаш. Първите археологически разкопки са извършени в годините 1897 −
898 г. от Григоре Точилеску у Памфил Полоник. По време на разкопките бяха открити
много керамични предмети, монети, керемиди и тухли, изделия от стъкло, бронз,
желязо, кост, фрагменти от колосални статуи, части от военно оборудване, оръжие,
брошки и др. На територията на военния град бяха намерени монети, сечени от
Гордиан II, Деций и Етрусцила.
Окръг Олт разполага със значителен брой културно – историческите и природни
дадености, които могат да и създават туризъм. Природен резерват гора Решка е
разположен в близост до селата Решка (комуна Добрословени), Килии (комуна
Фаркъшеле) и Хотърани (комуна Фаркъшеле), в долината на река Олт, на територията
на равнина Каракалулуй. Разположен на надморска височина между 72 и 107 м,
резерватът е една истинска естествена ботаническа градина, с дълбоки исторически
корени, която е подслонила природни паметници − пъстрото лале, дъбът на Нае, редки
видове растения − жълто лале, жълт дъб или екзотични растения − блатен кипарис,
американски орех и т.н. Природен резерват гора Брънищя Катърилор е разположен на
територията на комуна Обършия, в югозападната част на равнина Романациулуй. Това
е гора, разпростираща се на територия от 301,3 хектара, от които 165,9 хектара са
строго пазена зона. Дървесната растителност е доминирана от сивия дъб с възраст
между 150 и 190 години; и от салкъма. Срещат се още ясен, млечен явор,
дребнолистна липа, джанки, орех, евроамерикански тополи, глог, трънка, шипка. Един
от екземплярите сив дъб е на възраст между 450 и 500 години, има диаметър на ствола
от около 3 м и е обявен за природен паметник. Манастир Брънковени − Комуна
Брънковени е голям и важен манастирски комплекс, преустроен и укрепен от Матей
Басараб, през 1640 г. довършен от Константин Брънковяну. Стойността на тази света
обител е подсилена както от богато изрисувания декор, така и от красотата на
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каменните статуи. Манастир Кълуй − Комуна Кълуй е архитектурна ценност на
Мунтения от XVI век; построяването му е започнато от Крайовските боляри през 1516
г. по времето на Нягое Басараб, църквата е завършена от братята Бузещи през 1588 г.,
архитектурата на манастира изненадва с грандиозните пропорции на камбанарията и с
декорацията на фасадите. Манастир Клокочиов (1645 г.), на чиято територия се
намира музей, приютил важна колекция от старо румънско изкуство, сребърни
декоративни творби на изкуството, бродерии, тъкани и дървени скулптури, книги с
дърворезба. Впечатляващи са четирите императорски икони: Исус Христос
Пантократор, Богородица с Исус, Св. Николай и Успение Богородично.

6.4. Преглед на действащите предприятия в Еврорегиона Враца, Плевен,
Долж и Олт
По-големите фирми са на територията на общините Враца, Козлодуй, Мездра и Роман,
а в останалите общини от областта преобладават микро и малките фирми.
•
•

•

•

•
•

•
•

Енергетика: АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, с дял от 33% в общото
производство на електроенергия в страната през 2010 г.
Машиностроене и металообработване: Центромет АД, гр. Враца, ЗММ
Враца АД, Атоменергоремонт ЕАД, гр. Козлодуй, Компания за инженеринг и
развитие АД, Мездра и Балкан Искър АД, Мездра, Техкерамик М ООД – гр.
Мездра, Метизи АД, гр. Роман, Стал 20 ЕООД, град Роман
Строителство: Енемона АД, гр. Козлодуй, Енергомонтаж – АЕК АД, гр.
Козлодуй, Опал - 94 АД, гр. Враца, Ритлите 97 АД, гр. Мездра, Вархим ЕООД –
гр.Мездра, Стройкерамика АД, гр.Мездра, БИВАР АД – Мездра
Шивашка и текстилна промишленост: Текстилен комбинат Вратица АД, гр.
Враца, Си. Ти. Ай. Клотинг Трейд Интернешънал АД, гр. Враца, Враца сти л АД,
гр.Враца, Пионер АД, гр. Бяла Слатина, Ню Текс АД
Дърводобив и дървообработване: Атамар ООД, с.Павол че, Тошев - М63
ЕООД, гр. Враца, Галакси-Плаза ЕООД, Враца
Хранително-вкусова промишленост – месопреработване, производство
на млечни продукти, мелници: Лалов и Вачев ЕООД, гр. Враца, Ивагус
ЕООД, гр. Враца, Пивоварна – Мездра, ЕТ Зоров91 – Димитър Зоров, гр. Враца,
Мелница Лана Мел ООДи др.
Добив и обработка на скално*облицовъчни материали и изделия от
врачански варовик: Хемус М АД, гр.Мездра, Булнед ЕООД, гр. Враца
Производство на цимент и клинкер: Холсим България АД.

За област Плевен могат да се отличат:
•

Строителство: най-големи представители са Хоризонт Иванов ЕООД, Метекно
България АД, Ситигруп Плевен АД
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•

•

•

Текстилна и шивашката промишленост: повечето от най-печелившите
фирми в областта са представители на този сектор - Мизия 96 АД, Неви Фешън
ЕООД, Плевен 199 ООД, Георгиев и Ко ООД и Тема ООД
Производство на машини и оборудване: Вапцаров Холдинг АД, Илинден
ЕООД, Бета АД, австрийската Palfinger GmbH в производството на машини,
произвеждани от Палфингер България ЕООД в регистъра на големите
чуждестранни инвестиции на Българска агенция за инвестиции
Производство на хартия и картон: Сартен АД

От румънска страна част от значимите компании развиващи дейност в окръзите Долж и
Олт са:
•

•

•
•

•

разпределение и продажба на електрическа енергия: Търговско
Дружество за Разпределение и Доставка на Електрическа Енергия Електрика
Олтения АД
производство на автомобили: Ford Automobile Romania - Форд е найголямата инвестиция в окръг Долж, осъществена от мултинационална компания
Ford − автомобилен производител, ориентиран към международния пазар. Чрез
тази инвестиция Долж стана вторият по големина производител на автомобили
в Румъния (след Дачия-Рено в Арджеш) с производство от 250 000 единици на
година и общо 3 700 работници през 2009 г. Тази инвестиция ще привлече и
други инвеститори, производители на автомобилни части.
производство на електроенергия: Енергиен Комплекс Крайова АД
производство
на
двигатели,
генератори
и
трансформатори:
Електропутере АД и Нюейдж АВК АД, Търговско Дружество за Ремонт и Услуги
Термосерв Крайова АД
Производство: АЛРО Слатина, притежавано от международната група
Виметко, производител на алуминий

Както е видно от представители на различните стопански сектори от двете страни на р.
Дунав, окръзите Долж и Олт концентрират значително по-големи компании. Макар
икономиките на двете държави, на национално и регионално ниво да са близки по
характер, Румъния се откроява като предпочитана дестинация за значими чужди
инвестиции.

6.5. Характерни (традиционни) отрасли за Еврорегиона
Основният характерен отрасъл за Еврорегиона е земеделието. Природната
обусловеност на географската област създава подходящи условия за развитие на
разнородно земеделие. Съществуват традиции в отглеждането на лозови масиви,
овощни насаждения, зеленчуци и зърнени култури. Развитието на агро стопанствата
дава възможност за разрастване на преработвателната промишленост в хранителновкусовата промишленост. Като цяло, Еврорегионът е беден на природни богатства и не
съществува значителен потенциал за развитие на добивна промишленост.
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Разпространени са малките и средни предприятия опериращи в областта на
текстилната и шивашка промишленост предимно насочена към изработка по външни
поръчки и реализация. Едрата манифактура е заложена в отделни единици на
Еврорегиона, но тя е обект на чуждестранни инвестиции от национално значение.

6.6. Потенциал за нови индустрии в региона
Потенциалът пред Еврорегиона Враца, Плевен, Олт и Долж може да бъде разгледан в
две основни направления. Първото е развитие на съществуващите стопански дейности
на ниво МСП посредством диференциация и позициониране на нови продукти в
съществуваща област и създаването на изцяло нови за региона дейности.
Първата ос за разкриване на потенциала е преди всичко въпрос на предприемачески
прагматизъм и добра маркетингова стратегия. Земеделието разкрива редица
възможности за изграждане на малки, но модерни стопанства, произвеждащи
висококачествена продукция във висок ценови сегмент с фокус група платежоспособно
местно население и износ. Подобни стопанства могат да специализират продукцията си
в сегмент „био продукти“. Производителите от двете страни на р. Дунав могат да
обменят опит и споделят добри практики, както и да покриват различните потребности
на двата пазара посредством внос-износ.
Големите производители в румънската част на Еврорегиона създават потенциал за
възникване на малки производства, които да задоволяват нуждите от доставка на
малки елементи част от производствения процес при ценово предимство. Това разбира
се е въпрос на детайлен анализ на нуждите на големите производители и изградените
канали за доставка.
Друг сегмент, който разкрива възможност за развитие е туризмът. Еврорегионът не е
изчерпил потенциала от малки и специфични места за отдих, позиционирани както във
високия клас, така и на ниво селски туризъм. Природните дадености могат да бъдат
комбинирани със местното занаятчийство, като допълнителна туристическа атракция.
Взаимодействието в трансграничния район може да създаде възможност за
популяризиране на туристическите локации и създаването на съвместни мероприятия,
като организирани екскурзии с преминаване на р. Дунав и запознаване на културните
особености.
Втората ос е насочена към изграждането на изцяло нови за Еврорегиона дейности.
Липсата на традиции обаче, създава съществени трудности, които повишават рисковия
фактор при оценка на потенциален инвестиционен проект и трудно мобилизира, макар
и наличен, капитал. Една подобна сфера е изграждането на високотехнологични
услуги. През последното десетилетие България и Румъния са се наложили като
подходяща аутсорс дестинация за развитието на софтуерни продукти. Високата
добавена стойност на продукцията и общото ценово предимство на национално ниво,
определя ниската чувствителност на контрагентите към разходите, които калкулират.
Поради тази причина, този вид дейност е концентриран в големите градове и предимно
столиците на двете държави. В случай, че Еврорегионът успее да предложи по-добри
цени на оперативните разходи обаче, Враца, Плевен, Олт и Долж могат да станат
подходяща дестинация за този тип дейност. Основен проблем при разработването на
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подобен високотехнологичен проект е наличието на квалифициран персонал. Макар и
с негативни демографски показатели, Еврорегионът има потенциал за обратна
миграция, при която вече образовани софтуерни специалисти се връщат за да се
възползват от разкрилите се нови възможности.

7. Атрактивност на Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт
7.1. Разходи за труд (работна заплата и данъчни тежести)
Еврорегионът Враца, Плевен, Долж и Олт предлага сравнително по-ниски разходи за
труд в сравнение със средните стойности за България и Румъния. Съществува известен
дисбаланс на национално и регионално ниво, като разходите за труд от румънска
страна са по-високи, но вероятността от значима конвергенция е висока. На база
сравнение със средните разходи в другите страни членки преимуществото е
значително. Съгласно проучване на Българска агенция за инвестиции, България и
Румъния заемат водещи позиции в класацията за най-евтин труд в ЦИЕ измерено през
средното възнаграждение.
Графика №79: Средно възнаграждение през месец Юни 2011 г. (евро)
България

345

Сърбия

480

Румъния

493

Унгария
Словакия
Полша
Чехия
Хърватска
Словения

746
802
878
949
1,065
1,524

Източник: БАИ

Допълнително предимство създава данъчната политика на двете страни. България и
Румъния предлагат едни от най-ниските данъчни ставки върху корпоративните печалби
и персоналното облагане на доходите с преимущество от българска страна.
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Графика №80: Корпоративен данък печалба (в %)
България

10.0%

Сърбия

15.0%

Румъния

16.0%

Словения

17.0%

Полша

19.0%

Чехия

19.0%

Турция

20.0%

Хърватска

20.0%

Словакия

23.0%

Великобритания

24.0%

Германия

30.0%

Италия

31.0%

Франция

33.0%

Източник: БАИ

Графика №81: Данък върху доходите на физическите лица (в %)
България

10.0%

Сърбия
Чехия
Румъния
Словакия
Полша
Турция

12.0%
15.0%
16.0%
19.0%
32.0%
35.0%

Хърватска

40.0%

Франция

40.0%

Словения

41.0%

Италия

41.0%

Германия

45.0%

Източник: БАИ

7.2. Други преимущества
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Еврорегионът предлага сравнително ниски цени както за покупка на недвижими имоти
така и за тяхното наемане. Това обстоятелство е представлява основен фактор при
вземането на бизнес решение и бюджетирането на инвестиционен проект, особено на
ниво малък и среден бизнес. Към преимуществата може да се добави и потенциала за
обратна миграция на образован и квалифициран персонал, готов да се върне по места
в случай на добра възможност за професионално развитие.

7.3. SWOT анализ на отделните административни единици
Област Враца
Силни страни:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Географското положение е благоприятно. Изключително добра обезпеченост на
транспортни възли и коридори. През област Враца преминават железопътни и
водни транспортни коридори с национално и международно значение, както и
Трансевропейските коридори №4 и №7 и път Е-79.
Територията е богата на природни забележителности. В област Враца има много
защитени територии и разнообразна флора и фауна.
Разнообразно културно-историческо наследство.
Липсата на големи предприятия замърсители на територията на област Враца
допринася за сравнително чистата околна среда и атмосферни условия.
Значителен размер на усвоените средства от Европейския съюз, изчислени на
база евро на човек.
Благоприятни природо-климатични условия и добри традиции в земеделието.
Утвърдени позиции в областта на електрониката, преработващата
промишленост и производството на строителни материали и земеделието.
Облекчени условия за регистрация на фирма.
Ниско равнище на местните данъци и такси.
Разумна цена на недвижимите имоти.
Наличие на транспортно-комуникационна инфраструктура и трансгранична
връзка (Фериботен комплекс „Оряхово“).
Добре развита образователна мрежа.
Добре развита система на болнична помощ.

Слаби страни:
•
•
•
•
•

Лоши демографски показатели. Намалява населението в област Враца.
Увеличаващ се дял на безработните лица.
Ниска квалификация на работната ръка.
Застаряващо население.
Създаване на заетост предимно в обществения сектор.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Липса на високотехнологични производства на територията на област Враца.
Малък брой МСП.
Липса на инвестиции в модернизация.
Недостатъчен ресурс за НИРД.
Ниска конкурентоспособност на производствените предприятия.
Структуроопределяща роля на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за икономиката на област
Враца.
Нисък дял на инвестициите в развитие на туристическа инфраструктура и
атракции.
Лошо състояние на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа.
Липса на достатъчно ПСОВ в населените места в областта с над 10 000
еквивалент жители.
Малък дял на изградени канализационни мрежи.
Липса на инвестиции в подмяна на водопроводни мрежи и високи загуби при
пренос на вода.
Липса на висше учебно заведения.
Ниско качество на жизнената среда – недостатъчна благоустроеност, неразвити
комунални услуги, ограничени места за отдих и почивка.
Активен процес на обезлюдаване на малките населени места.

Възможности:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Инвестиции за реконструкция и подобряване на транспортната инфраструктура
и достъпността в област Враца чрез изпълнение на строителни дейности за
подновяване на скоростен път „Видин – Ботевград“, скоростен път „Оряхово –
Враца“, железопътни линии „Видин – София“ и „Мездра – Горна Оряховица“.
Създаване на трансгранична мрежа за речен транспорт чрез реализиране на
проект за изграждане на мост над река Дунав – „Оряхово – Бекет“.
Реализиране на проект по изграждане на газопровод от с. Чирен до градовете
Оряхово и Козлодуй.
Реализиране на проекти в областта на „В и К“ и развитие на водопроводната и
канализационна инфраструктура. Подобряване на пречистването на отпадни
води.
Изпълнение на проекти за популяризиране на региона като атрактивен за
инвестиции.
Създаване на благоприятни условия за публично-частно партньорство в
обществения и други сектори на икономиката и социалния живот.
Създаване на облекчени административни процедури за бизнеса.
Ниско равнище на разходите за покупка на имоти или наеми.
Реализиране на проекти за технологично обновяване и модернизация на
производствата. Въвеждане на енергоспестяващи и нисковъглеродни
технологии.
Създаване на благоприятни условия за развитие на бизнес. Подобряване на
конкурентоспособността на малките и средни предприятия посредством
технологична модернизация, насърчаване на предприемачеството, маркетинга и
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

създаване на бизнес структури в т.ч.: клъстери, инкубатори, индустриални
зони..
Привличане на инвестиции в областта на селския туризъм. Повишаване на
атрактивността на селските райони.
Насърчаване на производството от биоземеделие.
Развитие на образователната система чрез създаване на висше училище на
територията на област Враца.
Създаване на трайна заетост на маргинализираните групи на обществото като
ромите.
Утвърждаване на област Враца като атрактивна дестинация за осъществяване
на разнообразни туристически дейности.
Предлагане на единен интегриране туристически продукт и подобряване на
туристическата инфраструктура.
Инвестиции в реконструкцията и поддръжката на културно-историческите
обекти.
Реализиране на интегрирани проекти за подобряване на градската среда и
развитие.
Въвеждане на енергоспестяващи технологии в обществените сгради.
Въвеждане на производството на енергия от възобновяеми енергийни
източници в обществения сектор.
Предлагане на качествени административни услуги чрез въвеждане на достъпни
електронни услуги.
Изграждане на нов блок на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.
Предлагане на преференции за млади семейства при търсене на работа.
Създаване на облекчени условия за работодателите при създаване на трайна
заетост, в т.ч: намаление на данъчните тежести, намаление на осигурителните
тежести, предоставяне на атрактивни недвижими имоти при преференциални
цени на наеми, други преференции.

Заплахи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обезлюдаване и западане на малките населени места на територията на област
Враца.
Значително намаляване на населението в големите градове в областта.
Увеличаване на пустеещите земи на земеделските площи.
Негативно въздействие на продължаващата световна икономическа криза върху
социално-икономическия живот в областта.
Липса на инвестиционна активност.
Нарастване на безработицата.
Увеличаване на броя на хората в маргинализирани асоциални групи.
Нарастване на социалното недоволство.
Увеличаване на риска от наводнения на населените места в близост до река
Дунав.
Постепенно западане на техническата и транспортната инфраструктура.
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•
•

Невъзможност за реализиране на модернизация на предприятията и липса на
средства за развитие на научно-изследователска и развойна дейност.
Влошаване на качеството на комуналните услуги и увеличаване на
екологичните рискове, свързани с недостатъчни инвестиции за възстановяване,
реконструкция и поддържане на съоръженията за предпазване от вредното
въздействие на водите, атмосферата, почвите, водните корита, укрепване на
бреговете и други.

Област Плевен
Силни страни:
•

•
•
•
•
•
•

Благоприятно географско положение. Предпоставки за осъществяване на
ползотворни трансгранични връзки със съседните региони. Излаз на
международен воден път чрез река Дунав.
Благоприятен климат и почви за развитие на селското стопанство.
Наличие на напоителни системи и съоръжения в задоволително състояние.
Ниска покупна цена на земеделската земя.
Развита транспортно-комуникационна инфраструктура, осигуряваща условия за
връзки между отделните общини и на областта със съседните региони.
Развита социална инфраструктура.
Силно развито зърнопроизводство и лозарство.

Слаби страни:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Демографски проблеми, свързани с намаляване на населението и отрицателен
естествен прираст.
Влошаване на покупателната способност на населението. Ниско ниво на
доходите и нарастваща безработица.
Недобро състояние на канализационните и водопроводни мрежи.Липса на
инвестиции във „В и К“ сектора..
Неизградени пречиствателни съоръжения.
Опасност от екологични проблеми при замърсяване на река Дунав.
Липса на регионално депо за третиране на отпадъци.
Липса на инвестиции в модернизация и подмяна на дълготрайни материални
активи.
Липса на инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност.
Слаба конкурентоспособност на предприятията.
Висок дял на населението с основно и по-ниско образование.
Липса на инвестиции във възобновяеми енергийни източници.
Недостатъчен капацитет на общинско и областно ниво за управление на
проекти по европейските програми.
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Възможности:
•
•
•
•

Повишаване на усвояването на европейски средства.
Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура и преминаване на
повече превозни средства през територията на областта.
Ефективно оползотворяване на възможностите, които предлага излаза на река
Дунав.
Повишаване на атрактивността на региона, с оглед нуждата от привличане на
инвестиции. Създаване на благоприятни възможности за публично-частно
партньорство.

Заплахи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обезлюдаване на малки населени места.
Нарастване на социалното недоволство.
Увеличаване на престъпността.
Бавно възстановяване от негативните последици на икономическата криза.
Постепенно западане на транспортната инфраструктура.
Невъзможност за поддръжка на водната инфраструктура.
Продължаване на негативните тенденции свързани с изменение на климата.
Липса на възможности за адекватни реакции срещу увеличаване на
засушаванията на територията на област Плевен.
Липса на активно съвместно сътрудничество между райони по поречието на
река Дунав от българска и румънска страна.

Окръг Долж
Силни страни:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благоприятно географско положение. Предпоставки за осъществяване на
ползотворни трансгранични връзки със съседните региони. Излаз на
международен воден път чрез река Дунав.
Наличие на множество населени места на територията на окръга.
Благоприятен климат и плодотворни почви.
Развито селско стопанство.
Наличие на два водоизточника – реките Дунав и Жиу.
Развита транспортно-комуникационна инфраструктура, осигуряваща условия за
връзки между отделните общини и на окръга със съседните региони.
Развита социална инфраструктура.
Добиване на полезни изкопаеми.
Наличие на минерални води.
Сравнително висока производителност на стоки и услуги.
Нарастване на броя на МСП в окръг, като двигател на растежа.
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•
•
•

Висока степен на заетост в Долж в сравнение с окръзите попадащи в регион
Югозападна Олтения.
Богато културно-историческо наследство.
Изключителна природна красота.

Слаби страни:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Намаляване на населението, което поражда риск от настъпване на демографски
проблеми, свързани с отрицателен естествен прираст.
Опасност от екологични проблеми при замърсяване на река Дунав.
Висок дял на населението с основно и по-ниско образование.
Липса на инвестиции във възобновяеми енергийни източници.
Близостта до река Дунав не дава значителен тласък на икономическо развитие в
района, поради неефиктивното използване на нейните възможности.
Река Дунав не предлага възможности за осигуряване на евтин транспорт до
големите индустриални центрове.
Чести природни бедствия.
Икономика формираща ниски стойности на БВП. Характерно е за цялата
територия на трансграничния регион между Румъния и България.
Недостатъчно развит сектор на ИТ и съвременни технологии за управление на
бизнеса.
Неконкурентно селско стопанство на европейските пазари.
Слаба инициативност в трансгранични регион поради липса на информация,
съгласуване и средства за подкрепа.
Липса на инвестиции в речно управление и услуги. Загуба на приходи поради
недостатъчно развит речен транспорт.
Слабо развита информационна система и слабо развита телекомуникационна
инфраструктура, особено в селските райони.
Липса на междусекторна комуникация и координация за управлението на
природните ресурси и околната среда.

Възможности:
•
•
•
•

•
•

Повишаване на атрактивността на региона посредством привличане на
инвестиции.
Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура и преминаване на
повече превозни средства през територията на областта.
Ефективно оползотворяване на възможностите, които предлага излаза на река
Дунав.
Повишаване на атрактивността на региона, с оглед нуждата от привличане на
инвестиции, чрез провеждане на съвместни бизнес участия на български и
румънски представители.
Увеличаване ефективността на публичните разходи.
Наличие на сравнително евтина работна ръка в сравнение с другите страничленки на ЕС.
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•
•
•
•
•

•
•

Създаване на благоприятни предпоставки за осъществяване на публично-частно
партньорство.
Реализиране на съвместните стратегии.
Популяризиране на природните забележителности и културно-историческото
наследство на територията на окръг Долж.
Предлагане на гъвкави форми на финансиране на бизнеса, с оглед откриване на
нови работни места.
Увеличаване на производството на екологично чисти продукти и реализирането
им на съвместен трансграничен пазар. Осъществяване на активна маркетингова
политика.
Активно усвояване на средства за инвестиции в инфраструктурни обекти –
магистрали, пътища и други.
Наличие на благоприятни предпоставки за инвестиции в опазване на околната
среда (защитени територии, системи за наблюдение, ремонтни и поддържащи
работи и други).

Заплахи:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Обезлюдаване на малки населени места.
Влошаване на социално-икономическите условия.
Бавно възстановяване от негативните последици на икономическата криза.
Липсва изграждането на нови съоръжения покрай приоритетните оси на
Трансевропейската транспортна мрежа ще намали икономическите ползи за
региона.
Продължаване на негативните тенденции свързани с изменение на климата.
Липса на възможности за адекватни реакции срещу увеличаване на
засушаванията на територията на окръг Долж.
Липса на активно съвместно сътрудничество между райони по поречието на
река Дунав от българска и румънска страна.
Транспортните разходи са твърде високи, поради недостатъчното развитата
транспортна инфраструктура.
Развитието на транспортната инфраструктура е определящо за използването й
от оператори по превоз на товари, които биха използвали алтернативни
маршрути, в случай, че транспортната мрежа е недобре поддържана.
Липса на изградени ефективни системи за наблюдение и предотвратяване на
наводнения.

Окръг Олт

Силни страни:
•

Благоприятно географско положение. Трансграничен регион с излаз на
международен воден път чрез река Дунав.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Близост до региони в пограничната територия на река Дунав от българска
страна.
Богат и разнообразен релеф.
Окръг Олт обхваща множество населени места разположени на територията на
окръга.
Голямо население на територията на окръг Олт.
Климатът е благоприятен за развитие на земеделие. Съществуват плодотворни
почви на разглежданата територия.
Развито селско стопанство.
Развита обработка на селскостопански продукти
Наличие на два водоизточника – реките Дунав и Олт.
Сравнително добре развита транспортно-комуникационна инфраструктура,
осигуряваща условия за връзки между отделните общини и на окръга със
съседните региони.
Силно развита социална инфраструктура.
Добре организирана и функционираща Търговска камара на окръг Олт.
Сравнително висока производителност на стоки и услуги.
Благоприятни възможности за свободна търговия – развита зона за свободна
търговия.
Нарастване на броя на МСП в окръг, като двигател на растежа.
Голям процент на заети лица в Олт в сравнение с окръзите попадащи в регион
Югозападна Олтения.
Сравнително висок БВП и добър стандарт за живот.
Силно
развито
индустриално
производство,
особено
металургията,
производството и преработката на алуминий.
Развиващи се области на текстилната и хранително-вкусовата промишленост.
Богато културно-историческо наследство.
Наличие на множество природни забележителности.

Слаби страни:
•
•
•
•
•
•
•

•

Демографски проблеми, свързани с отрицателен естествен прираст.
Висок дял на населението с основно и по-ниско образование.
Липса на добре развита система за наблюдение и опасност от настъпване на
екологични проблеми при замърсяване на река Дунав.
Липса на адекватни и ефективни планове и мерки за действия при настъпване
на природни бедствия в пограничната територия на река Дунав.
Природни бедствия.
Недостатъчен размер на инвестиции във възобновяеми енергийни източници.
Липсват добре развити речни пристанища в близост до река Дунав , които
предлагат възможности за осигуряване на евтин транспорт до големите
индустриални центрове.
Недостатъчно развит сектор на ИТ и съвременни технологии за управление на
бизнеса.
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•
•
•
•
•

Недостатъчна конкурентоспособност на селското стопанство на окръг Олт на
европейските пазари.
Слаба инициативност в трансграничния регион със съседните трансгранични
региони, поради липса на информация, съгласуване и средства за подкрепа.
Липса на инвестиции в речно управление и услуги. загуба на бъдещи
икономически ползи, поради недостатъчно развит речен транспорт.
Недостатъчно развита телекомуникационна инфраструктура, особено в селските
райони.
Липса на междусекторна комуникация и координация за управлението на
природните ресурси и околната среда.

Възможности:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Привличане на чуждестранни инвестиции в района.
Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура и преминаване на
повече превозни средства през територията на областта.
Развитие на речното корабоплаване по река Дунав.
Популяризиране на региона, с оглед нуждата от привличане на инвестиции,
чрез провеждане на съвместни бизнес участия на български и румънски
представители, международни събития.
Разумно разходване на публични средства, произтичащо от членството на
Румъния в Европейския съюз.
Наличие на сравнително евтина работна ръка в сравнение с другите страничленки на ЕС.
Създаване на благоприятни предпоставки за осъществяване на публично-частно
партньорство.
Възможности за осъществяване на съвместните стратегии с организации и
партньори от българска страна.
Провеждане на информационни кампании за популяризиране на природните
забележителности и културно-историческото наследство на територията на
окръг Олт.
Разработването на стратегии и планове за допълнително стимулиране на
бизнеса, с оглед откриване на нови работни места.
Инвестиции в производството на екологично чисти продукти и реализирането
им на съвместен трансграничен пазар. Осъществяване на активна маркетингова
политика.
Стимулиране на износа.
Инвестиции в модерно и развито селско стопанство. Гъвкави форми на
финансиране, възможности за усвояване на грантови средства.
Увеличаване на процента на усвояване на европейски средства за инвестиции в
инфраструктурни обекти – магистрали, пътища и други.
Наличие на благоприятни предпоставки за инвестиции в опазване на околната
среда (защитени територии, системи за наблюдение, ремонтни и поддържащи
работи и други).
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Заплахи:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Намаляване на хората в малки населени места.
Постепенно влошаване през последните години на социално-икономическите
условия.
Трудно възстановяване от неблагоприятните ефекти на икономическата криза.
Недостатъчна изграденост на система от съоръжения покрай приоритетните оси
на Трансевропейската транспортна мрежа. Опасност от намаляване на
икономическите ползи за региона.
Продължаване на негативните тенденции свързани с изменение на климата –
наводнения, засушавания, природни бедствия.
Липса на достатъчно възможности за противодействие срещу увеличаване на
засушаванията на територията на окръг Олт.
Липса на активно съвместно сътрудничество между райони по поречието на
река Дунав от българска и румънска страна.
Оскъпяване на транспортните разходи, поради недостатъчно развитата
транспортна инфраструктура.
Развитието на транспортната инфраструктура е определящо за използването й
от оператори по превоз на товари, които биха използвали алтернативни
маршрути, в случай, че транспортната мрежа е недобре поддържана.
Липса на изградени ефективни системи за наблюдение и предотвратяване на
наводнения.
Загуби на възможности за усвояване на инвестиции, поради изброените
неблагоприятни фактори.

8. Резултати от проведеното анкетно проучване
Във връзка с настоящия проект е проведено анкетно проучване в Еврорегион Враца,
Плевен, Олт и Долж. Проучването е насочено в две основни направления – проучване
на състоянието и общите тенденции сред подбрани малки и средни предприятия
(бизнес обсерватория), както и на нагласите на представителите на МСП за
трансгранично сътрудничество от една страна и очертаване на общия профил на
персонала в Еврорегиона и възникващите потребности, които трансграничното
сътрудничество може да посрещне, с фокус върху източниците на заетост и
потенциала за разкриване на нови работни места.

8.1. Характеристика на извадката
Статистическата извадка, представляваща анкетираните дружества е сравнително
добре разпределена на ниво икономически сектор на стопанска активност.
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Графика №82: Разпределение
икономическа дейност (в %)

на

анкетираните

2.3% 6.4%

компании

по

вид

производствената сфера
29.1%

13.2%

услугите
търговията
строителството
туризъм

24.1%
25.0%

друго

Източник: Анкетно проучване

Съгласно регистрираните отговори, на ниво приходи от продажби и стойност на
активите на анкетираните дружества, над 70% от извадката попада в графа
микропредприятия.
Графика №83: Разпределение на анкетираните компании по размер на
приходите (в %)
10.6%
до 2,000,000 евро
15.7%

между 2,000,000 –
10,000,000 евро

над 10,000,000 евро
73.7%
Източник: Анкетно проучване

стр. 99/141

Project: “Promotional network of cross-border enterprise services”
Project nº 2(2i)-3.1-26 MIS ETC 655
ROMANIA – BULGARIA
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007-2013
Графика №84: Разпределение на анкетираните компании по размер на
активите (в %)
9.7%
до 2,000,000 евро
4.6%
между 2,000,000 –
10,000,000 евро

14.3%

между 10,000,000 –
43,000,000 евро

71.4%

над 43,000,000 евро

Източник: Анкетно проучване

Известен контрапункт на посоченото наблюдение създава разпределението на ниво
средносписъчен брой на персонала, където извадката показва, че дружествата с
персонал под 9 човека са под 50%.
Графика №85: Разпределение на анкетираните компании по брой на
персонала (в %)
3.0%
12.6%

до 9 заети

от 10 до 49 заети
49.0%
от 50 до 249 заети

35.4%

над 250 заети

Източник: Анкетно проучване

От анкетираните дружества, компаниите от румънска страна са значително по-големи
съгласно зададените критерии, като над 20% от анкетираните заявяват, приходите им
от продажби и общата стойност на активите са между 2 и 10 млн. евро. За сравнение
от българска страна, това твърдение е застъпено от под 10% от анкетираните.
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8.2. Анализ на резултатите от анкетно проучване
източниците на заетост и бизнес възможности“

„Изследване

на

На въпроса „През последните 5 години разкривали ли сте нови работни места във
Вашата компания?“, 75.8% от анкетираните отговарят положително.
Графика №86: Разкривали ли сте нови работни места през последните 5 г.?
(в %)
89.0%
75.8%
66.4%
да
33.6%
24.2%

не

11.0%

Враца и Плевен

Долж и Олт

Всички анкетирани

Източник: Анкетно проучване

На обратния въпрос, „През последните 5 години закривали ли сте работни места във
Вашето предприятие?“ 43.5% отговарят положително, а 56.5% отрицателно.
Графика №87: Закривали ли сте нови работни места през последните 5 г. ?(в
%)
84.4%

76.5%
56.5%
43.5%

15.6%

Враца и Плевен

не

23.5%

Долж и Олт

да

Всички анкетирани

Източник: Анкетно проучване

Резултатът от анкетираните компании показва известно различие от двете страни на р.
Дунав, като от българска страна фирмите, освобождавали лица са значително помалко. Екстремните стойности, както в назначаването, така и в освобождаването на
персонал в окръзите Долж и Олт може да се определи като възможен ефект от
промяната в пазара на труда като цяло и по-точно увеличеното предлагане на труд в
годините на кризата. Друга възможност е тенденцията да е продиктувана от промяна в
структурата на стопанската активност на анкетираните, изискваща промяна в наетата
работна сила.
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Анкетата разкрива отчетлив недостиг на квалифициран персонал, като 78.4% от общо
анкетираните компании декларират трудности при набиране на квалифициран
персонал. Наблюдението е силно изразено на територията на общините Враца и
Плевен.
Графика №88: Срещате ли трудности при набиране на квалифициран
персонал за Вашата дейност в региона, в който оперира Вашата фирма? (в
%)
85.6%

78.4%

68.4%
31.6%
14.4%

Враца и Плевен

Долж и Олт

да
21.6%

не

Всички анкетирани

Източник: Анкетно проучване

На въпроса какъв процент от служителите са с висше образование 45.3% от
анкетираните отговарят, че процентния дял на персонала с висше образование е под
10%. На територията на областите Враца и Плевен съотношението под 10% се
наблюдава при повече от половината анкетирани. В румънските окръзи числото е пониско в размер на 28.4%, като най-съществена за извадката на север от р. Дунав е на
групата отговори в диапазон 10-20%.
Графика №89: Какъв процент от служителите във Вашата фирма са с висше
образование? (Общо за извадката в %)

6.3%
8.9%

под 10%

между 10% и 20%
45.3%
между 20% и 50%

39.6%

над 50%

Източник: Анкетно проучване
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Графика №90: Какъв процент от служителите във Вашата фирма са с висше
образование? (Враца и Плевен в %)

4.5%

3.6%
под 10%

между 10% и 20%

34.2%

57.7%

между 20% и 50%

над 50%

Източник: Анкетно проучване

Графика №91: Какъв процент от служителите във Вашата фирма са с висше
образование? (Долж и Олт в %)
4.5%

3.6%
под 10%

между 10% и 20%

34.2%
57.7%

между 20% и 50%

над 50%

Източник: Анкетно проучване

На въпроса какъв процент от служителите владеят чужди езици, 56.3% от общо
анкетираните отговарят, че под 10% от персонала владее чужд език.
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Графика №92: Какъв процент от служителите във Вашата фирма владеят
чужди езици? (Общо за извадката в %)
8.9%

2.1%
под 10%

между 10% и 20%

56.3%

32.8%

между 20% и 50%

над 50%

Източник: Анкетно проучване

На територията на областите Враца и Плевен отговорилите под 10% достига 70.3%
Графика №93: Какъв процент от служителите във Вашата фирма владеят
чужди езици? (Враца и Плевен в %)
6.3%

0.9%
под 10%

между 10% и 20%

22.5%

между 20% и 50%

70.3%

над 50%

Източник: Анкетно проучване

Съгласно резултатите от проведеното анкетно проучване, ситуацията в областите
Долж и Олт е значително по добра, като почти половината от запитаните отговарят, че
между 10 и 20% от служителите владеят чужди езици.
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Графика №94: Какъв процент от служителите във Вашата фирма владеят
чужди езици? (Долж и Олт в %)
3.7%
12.3%

под 10%
37.0%
между 10% и 20%

между 20% и 50%

над 50%
46.9%

Източник: Анкетно проучване

На въпроса „Какъв е средногодишният брой обучения за повишаване на
квалификацията на персонала, които се предлагат от Вашата компания?“,
анкетираните от двете страни на р. Дунав отговарят сходно, като над половината
посочват, че средногодишно организират между 1 и 3 обучения.
Графика №95: Какъв е средногодишният брой обучения за повишаване на
квалификацията на персонала? (Общо за извадката в %)
2.1%
11.6%
0 (няма такава практика)
29.5%
между 1 и 3 броя

между 3 и 5 броя

над 5 броя
56.8%

Източник: Анкетно проучване
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Резултатите от анкетата показват, че при подбора на персонал в Еврорегионът се
ползват традиционни методи.
Графика №96: Какви източници за информация ползвате за набиране и
подбор на подходящи кадри? (Общо за извадката в %)
2.1% 3.1%

интернет сайтове
28.5%

18.2%

информация в специализирани
вестници и списания
препоръки от работодатели
препоръки от Ваши познати
сътрудничество с ВУЗ-ове

27.1%

21.0%

сътрудничество с партньорски
компании

Източник: Анкетно проучване

Основна цел от настоящото проучване е оценката на възможностите за трансгранично
сътрудничество в Еврорегиона Враца, Плевен, Долж и Олт. На въпросът каква е
нагласата за назначаване на ключов персонал от съседната държава ясно се очертават
значими различия във възприятията на мениджърите от двете страни на р. Дунав.
Анкетираните от областите Враца и Плевен са силно скептични към наемането на
румънски специалисти.
Графика №97: Каква е нагласата Ви да назначите ключов или оперативен
персонал от Румъния? (Враца и Плевен в %)
1.7%

местните лица са
предпочитани

22.6%
зависи от
квалификацията и опита
на кандидата
активно търся
специалисти от
съседната държава
разполагам с такъв
персонал
75.7%
Източник: Анкетно проучване
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Графика №98: Каква е нагласата Ви да назначите ключов или оперативен
персонал от България? (Долж и Олт в %)
5.1%

2.5%

местните лица са
предпочитани
30.4%
зависи от
квалификацията и опита
на кандидата
активно търся
специалисти от
съседната държава
разполагам с такъв
персонал

62.0%
Източник: Анкетно проучване

Видно от графичното представяне, значително по-положително настроени към
наемането на български кадри са мениджърите от румънска страна, като разбира се
квалификацията е водещият фактор при вземане на решение. Консервативния подход
на българските компании може да се търси в оценката на културните различия между
двете държави от страна на мениджърите.
Графика №99: Как оценявате културните и социални различия между
българските и румънските специалисти? (Враца и Плевен в %)

10.0%

твърде големи
31.8%
съществуват, но са
преодолими
липсват съществени
различия

58.2%

Източник: Анкетно проучване
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Графика №100: Как оценявате културните и социални различия между
българските и румънските специалисти? (Долж и Олт в %)

4.6%
твърде големи

33.8%

съществуват, но са
преодолими
липсват съществени
различия

61.5%
Източник: Анкетно проучване

Отговорите на въпроса „Кои според Вас са основните мерки, осъществяването на които
ще допринесе за финансово стабилизиране и създаване на перспективи за растеж и
успех за Вашата компания?“ демонстрират съществена консолидация, като над 50% от
анкетираните смятат, че наличието на специалисти е съществена предпоставка за
растеж на микро ниво.
Графика №101: Какви източници за информация ползвате за набиране и
подбор на подходящи кадри? (Общо за извадката в %)

5.0%

съкращаване на персонал

16.9%

задържане и развитие на ключови
специалисти
наемане на допълнителни ключови
специалисти

18.3%
реализиране на инвестиционни
намерения за технологична
модернизация

55.3%

внедряване на модели за обучение и
квалификация на наличния персонал

4.6%
Източник: Анкетно проучване
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Графика №102: Ползвате ли външни консултантски услуги по управление на
човешките ресурси? (Общо за извадката в %)
84.1%

79.2%
72.2%

да
27.8%

не

20.8%

15.9%

Враца и Плевен

Долж и Олт

Всички анкетирани

Източник: Анкетно проучване

Въпреки горепосочените изводи, данните от анкетата показват, че над 70% от
компаниите в Еврорегиона като цялост разчитат на собствените си възможности при
подбора на кадри и не ползват услугите на външни консултанти. Като основна причина
за избора си, 48.2% от всички анкетирани посочват липсата на свободен ресурс, а
35.4% не намират необходимост.
Графика №103: Какъв е размерът на инвестициите, които правите в
обучение и развитие на човешкия капитал във Вашата компания, в
сравнение с общите разходи за дейността? (Враца и Плевен в %)
11.6%

1.8%
22.3%

под 1%

между 1% - 3%

между 3% - 5%

между 5% - 10%

64.3%
Източник: Анкетно проучване
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Графика №104: Какъв е размерът на инвестициите, които правите в
обучение и развитие на човешкия капитал във Вашата компания, в
сравнение с общите разходи за дейността? (Долж и Олт в %)
6.8%

2.7% 1.4%

15.1%

под 1%

между 1% - 3%

между 3% - 5%

17.8%
между 5% - 10%

между 10% - 20%

56.2%

над 20%

Източник: Анкетно проучване

Съществен дисбаланс се наблюдава в отговорите от двете страни на р. Дунав на
въпроса „Какъв е размерът на инвестициите, които правите в обучение и развитие на
човешкия капитал във Вашата компания, в сравнение с общите разходи за дейността?“.
Отговорите показват че окръзите Долж и Олт правят значително по-високи
относителни инвестиции в персонала си.

8.3. Анализ на резултатите от анкетно проучване „Икономическа бизнес
обсерватория“
Ефектът от глобалната финансова и икономическа криза е засегнал в различна степен
анкетираните представители на Еврорегиона – Враца, Плевен, Олт и Долж. Това е
видно от разпределението на отговорите на въпроса каква е била тенденцията в
приходите на дружествата през последните 3 години.
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Графика №105: Приходите от продажби на Вашето предприятие през
последните 3 години като цяло: (Враца и Плевен в %)

се увеличават

25.0%

27.6%

намаляват

11.2%

са променливи през
различните години
са постоянни

36.2%
Източник: Анкетно проучване

Над 27% от анкетираните в областите Враца и Плевен са декларирали стабилност в
приходната част на компаниите си, докато в окръзите Долж и Олт, този отговор са
посочили едва 9.5%.
Графика №106: Приходите от продажби на Вашето предприятие през
последните 3 години като цяло: (Долж и Олт в %)
9.5%
се увеличават
36.9%
намаляват
29.8%
са променливи през
различните години
са постоянни
23.8%
Източник: Анкетно проучване

На аналогичният въпрос, но по отношение на реализираната печалба, анкетата
показва подобно наблюдение. Най-съществените различия между двете страни е по-
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отношение на волатилността, като представителите на Враца и Плевен определят
както приходите, така и печалбата, като значително по-стабилни от тези в Долж и Олт.
Графика №107: Печалбата на Вашето предприятие през последните 3 години
като цяло:: (Враца и Плевен в %)

се увеличава

24.6%

26.3%

намалява

13.2%

е променлива през
различните години
е постоянна

36.0%
Източник: Анкетно проучване

Графика №108: Печалбата на Вашето предприятие през последните 3 години
като цяло: (Долж и Олт в %)
7.2%
се увеличава
36.1%
намалява
32.5%
е променлива през
различните години
е постоянна
24.1%
Източник: Анкетно проучване

Частично обяснение на наблюдението може да се потърси в модела на реализация на
готовата продукция за анкетираните компании. Отговорите дадени на въпроса „Каква
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част от продукцията / услугите, които предлагате, е предназначена за износ?“ не дават
еднозначна позиция.
Графика №109: Каква част от продукцията / услугите, които предлагате, е
предназначена за износ? (Враца и Плевен в %)
10.4%
под 10%
8.7%
между 10% и 20%

7.8%

между 20% и 50%

73.0%

над 50%

Източник: Анкетно проучване

Графика №110: Каква част от продукцията / услугите, които предлагате, е
предназначена за износ? (Долж и Олт в %)
2.1%
под 10%

35.4%

между 10% и 20%

58.3%

4.2%

между 20% и 50%

над 50%

Източник: Анкетно проучване

Пазарите на реализация на износ за анкетираните компаниите се различават
съществено по отношение на фокусът върху трансграничния район. Едва 8.7% от
анкетираните в областите Враца и Плевен са декларирали, че изнасят продукция си в
трансграничния район, докато от румънска страна това твърдение са застъпили 42.9%.
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Разбира се, следва да се вземе предвид, че посочените цифри включват само
анкетираните които са декларирали експортна дейност.
Графика №111: Къде реализирате продукцията / услугите предназначени за
износ? (Враца и Плевен в %)

19.6%
Европейски съюз

8.7%

Трансграничен район

71.7%

друго

Източник: Анкетно проучване

Графика №112: Къде реализирате продукцията / услугите предназначени за
износ? (Долж и Олт в %)
12.2%
Европейски съюз

44.9%
Трансграничен район

42.9%
друго

Източник: Анкетно проучване

В преценката си относно обезпечеността на анкетираните от гледна точка на ДМА,
мениджърите от Враца и Плевен са значително по-крайни, като декларират
необходимост от основна промяна на материалната база.
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Графика №113: Съществува ли потребност от подмяна и модернизация на
основните активи (ДМА) на Вашето предприятие, с оглед най-новите
тенденции и нововъведения във Вашата област? (Враца и Плевен в %)
12.7%
да, от основна промяна
на повечето активи

да, частично за някои
активи

28.8%
58.5%

не

Източник: Анкетно проучване

Графика №114: Съществува ли потребност от подмяна и модернизация на
основните активи (ДМА) на Вашето предприятие, с оглед най-новите
тенденции и нововъведения във Вашата област? (Долж и Олт в %)
9.5%

13.5%
да, от основна промяна
на повечето активи

да, частично за някои
активи

не
77.0%
Източник: Анкетно проучване

Графика №115: Кои от изброените дейности са извършвани във Вашето
предприятие през последните 5 години? (Враца и Плевен в %)
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закупуване на нови активи, включително
производствени мощности, транспортни…
модернизация на съществуващите ДМА
(производствени бази, сгради, офиси)

30.6%
27.5%

обучение на персонала

10.4%

внедряване на иновации, в т.ч. защита на
патенти, придобиване на лицензии и други

10.4%

внедряване на нови технологии

6.7%

внедряване на системи за управление на
качеството

6.2%

внедряване на стандарти

4.1%

изграждане на нови сгради и офиси

4.1%

финансиране на научно-изследователска дейност

0.0%

Източник: Анкетно проучване

Графика №116: Кои от изброените дейности са извършвани във Вашето
предприятие през последните 5 години? (Долж и Олт в %)

закупуване на нови активи, включително
производствени мощности, транспортни…
модернизация на съществуващите ДМА
(производствени бази, сгради, офиси)

22.1%
21.5%

обучение на персонала

12.3%

внедряване на иновации, в т.ч. защита на
патенти, придобиване на лицензии и други

5.5%

внедряване на нови технологии

14.1%

внедряване на системи за управление на
качеството

9.8%

внедряване на стандарти
изграждане на нови сгради и офиси
финансиране на научно-изследователска дейност

8.0%
4.3%
2.5%

Източник: Анкетно проучване
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Декларираната по-висока потребност от подмяна и ново оборудване за дружествата от
българската страна на Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт се потвърждава от
отговорите на въпроса ”Кои от изброените дейности са извършвани във Вашето
предприятие през последните 5 години?“. Над 30% от анкетираните в областите Враца
и Плевен декларират, че са закупували нови активи, а над 27% са модернизирали
настоящите си. От румънска страна тези числа са ограничени до нива 22.1% и 21.5%.
На въпроса „В какъв относителен дял са извършените разходи за иновативна дейност
(научно-изследователска и развойна дейност, иновации, защита на патенти,
придобиване на ноу-хау и др.) спрямо общия оборот на Вашата компания?“
разпределението на отговорите сред анкетираните от двете страни на р. Дунав е
значително разнородно. В окръзите Долж и Олт 23.2% от анкетираните отговарят, че
не заделят бюджет за подобна дейност, но същевременно, тези които инвестират в
иновации отделят значително по-висок бюджет от дружествата в българската страна
на региона. В областите Враца и Плевен, едва 14.2% са декларирали, че не отделят
бюджет, почти половината от анкетираните за заявили, че инвестициите в иновации
представляват под 1% от общия оборот на компанията.
Графика №117: В какъв относителен дял са извършените разходи за
иновативна дейност (научно-изследователска и развойна дейност, иновации,
защита на патенти, придобиване на ноу-хау и др.) спрямо общия оборот на
Вашата компания? (Враца и Плевен в %)
14.2%

под 1%

2.7%
между 1% и 3%

5.3%
48.7%

между 3% и 5%

над 5%

29.2%

не отделяме бюджет

Източник: Анкетно проучване
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Графика №118: В какъв относителен дял са извършените разходи за
иновативна дейност (научно-изследователска и развойна дейност, иновации,
защита на патенти, придобиване на ноу-хау и др.) спрямо общия оборот на
Вашата компания? (Долж и Олт в %)

23.2%

22.0%

под 1%

между 1% и 3%

между 3% и 5%

11.0%

9.8%

над 5%

не отделяме бюджет

34.1%
Източник: Анкетно проучване

Нагласите за факторите, които биха стимулирали експанзия от двете страни на р.
Дунав на базата на нови бизнес начинания или допълнителни инвестиции в
настоящата дейност са доста различни. В областите Враца и Плевен като най-често
посочен стимул е достъпът до субсидии, следван от цената на труда и данъчните
преференции.
За анкетираните в окръзите Долж и Олт субсидирането остава на задни позиции.
Анкетираните компании посочват като най-съществен фактор данъчните преференции
и данъчната политика (31.9% от анкетираните), следвани от цената на труда.
Достъпът до субсидии е посочен като основен фактор от едва 11.2%
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Графика №119: Кои фактори биха повлияли на решението Ви за ново бизнес
начинание или допълнителни инвестиции към настоящата Ви дейност?
(Враца и Плевен в %)

24.3%

достъп до национални и европейски субсидии

21.3%

цената на труда

15.3%

данъчни преференции и данъчна политика

11.9%

наличие на квалифициран персонал

7.7%

достъп до добра транспортна и логистична инфраструктура

4.7%

близост до суровинна база

близост до основните пазари

4.3%

възможности за подпомагане и стимулиране от местната
администрация

4.3%

наличие на развита техническа инфраструктура за изграждане
на предприятия
наличие на традиции в сектора и установени партньорства с
бизнес контрагенти
възможности за включване на развит клъстер

наличие на свободни и регулирани терени

друго (моля, посочете)

3.0%
2.1%
0.9%
0.4%
0.0%

Източник: Анкетно проучване
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Графика №120: Кои фактори биха повлияли на решението Ви за ново бизнес
начинание или допълнителни инвестиции към настоящата Ви дейност?
(Долж и Олт в %)

11.2%

достъп до национални и европейски субсидии

17.2%

цената на труда

31.9%

данъчни преференции и данъчна политика

4.3%

наличие на квалифициран персонал

достъп до добра транспортна и логистична инфраструктура

6.9%

близост до суровинна база

6.9%
4.3%

близост до основните пазари
възможности за подпомагане и стимулиране от местната
администрация
наличие на развита техническа инфраструктура за изграждане
на предприятия
наличие на традиции в сектора и установени партньорства с
бизнес контрагенти
възможности за включване на развит клъстер

наличие на свободни и регулирани терени

друго (моля, посочете)

12.1%
0.9%
0.0%
1.7%
2.6%
0.0%

Източник: Анкетно проучване

По отношение на контрагентите във връзка с доставки на стоки и услуги,
представителите от двете страни имат сходна географска изложеност.
Административните единици разчитат основно на местни доставчици. Основното
различие в дадените отговори се отнася към чуждестранните доставчици и тези със
смесен капитал.
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Графика №121: Основните доставчици на Вашата компания са: (Враца и
Плевен в %)

местни фирми

37.3%

55.1%

чуждестранни фирми

смесени фирми

7.6%
Източник: Анкетно проучване

Графика №122: Основните доставчици на Вашата компания са: (Долж и Олт
в %)
6.1%
местни фирми

24.2%

чуждестранни фирми

69.7%

смесени фирми

Източник: Анкетно проучване
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Анкетираните в двете части на Еврорегиона Враца, Плевен, Олт и Долж отговарят
относително сходно на въпроса „По какъв начин се запознавате с най-новите
тенденции и нововъведения във Вашия бизнес?“. По-голямата част от компаниите
ползват традиционен достъп до информация посредством интернет и специализирани
издания. Основната разлика в честотата на представените отговори е във връзка с
посещението на специализирани обучения и семинари, като съгласно обработените
анкетни карти, бизнесът в окръзите Долж и Олт е значително по-отворен към
участието в подобни инициативи (26.4% от анкетираните).
Графика №123: По какъв начин се запознавате с най-новите тенденции и
нововъведения във Вашия бизнес? (Враца и Плевен в %)

публична информация в Web страници и специализирани
сайтове

41.7%

32.5%

редовен абонамент за специализирани издания

членство в постоянни специализирани информационни системи,
мрежи, форуми

8.6%

6.6%

членство в секторни национални бизнес асоциации

5.3%

участие в симпозиуми и семинари

4.6%

специализирано обучение на служители

Друго (моля, посочете)

членство в секторни международни бизнес асоциации

0.7%

0.0%

Източник: Анкетно проучване
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Графика №124: По какъв начин се запознавате с най-новите тенденции и
нововъведения във Вашия бизнес? (Долж и Олт в %)

публична информация в Web страници и специализирани
сайтове

29.8%

25.6%

редовен абонамент за специализирани издания

членство в постоянни специализирани информационни
системи, мрежи, форуми

5.0%

7.4%

членство в секторни национални бизнес асоциации

26.4%

участие в симпозиуми и семинари

5.0%

специализирано обучение на служители

Друго (моля, посочете)

членство в секторни международни бизнес асоциации

0.0%

0.8%

Източник: Анкетно проучване

Нагласите за експанзия към съседната държава на анкетираните е значително
негативни. На въпроса „Смятате ли, че съществуват възможности за
започване/увеличаване на износа на Ваши услуги/стоки/материали към съседната
държава? „ от българската част на Еврорегиона, едва 12.9% от анкетираните оценяват
потенциала положително, а от румънска 12.0%. Голяма част от анкетираните се
затрудняват в преценката на ситуацията. От анкетираните в окръзите Долж и Олт
36.0% виждат възможности, но не достатъчно добри, а от българска страна тази група
съставлява едва 16.4% от извадката.
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Графика
№125:
Смятате
ли,
че
съществуват
възможности
за
започване/увеличаване на износа на Ваши услуги/стоки/материали към
съседната държава? (Враца и Плевен в %)
12.9%
да, с голям потенциал

34.5%
16.4%

да, но не са достатъчно добри

няма възможности

не мога да преценя

36.2%
Източник: Анкетно проучване

Графика
№126:
Смятате
ли,
че
съществуват
възможности
за
започване/увеличаване на износа на Ваши услуги/стоки/материали към
съседната държава? (Долж и Олт в %)
12.0%
да, с голям потенциал

да, но не са достатъчно добри

44.0%

36.0%

няма възможности

не мога да преценя

8.0%
Източник: Анкетно проучване

Декларираната основна причина за негативната нагласа е непознаването на бизнес
средата в съседната държава. В окръзите Долж и Олт, 34.1% посочват като основна
причина и нормативните ограничения.
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Графика №127: Какви според Вас, са пречките/ограниченията
използването на тези възможности? (Враца и Плевен в %)

58.2%

не познавам бизнес средата в съседната държава

21.3%

транспортните разходи са високи

10.7%

друго (моля, посочете)

местното население е с ниска покупателна способност

опасявам се от нечестна игра

има нормативни ограничения

пред

4.9%

3.3%

1.6%

Източник: Анкетно проучване

Графика №128: Какви според Вас, са пречките/ограниченията
използването на тези възможности? (Долж и Олт в %)

45.1%

не познавам бизнес средата в съседната държава

8.5%

транспортните разходи са високи

друго (моля, посочете)

местното население е с ниска покупателна способност

опасявам се от нечестна игра

има нормативни ограничения

пред

1.2%

6.1%

4.9%

34.1%

Източник: Анкетно проучване
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Съществен дисбаланс се наблюдава на отговорите на въпроса касаещ преимуществата
на бизнес средата в съседната държава. На въпроса „Какви според Вас са
преимуществата за бизнеса в България в сравнение с Румъния?“ 28.9% от
анкетираните в областите Враца и Плевен смятат, че пазарът в Румъния е понепретенциозен, а 18.1% смятат, че продукцията им не е представена в съседната
държава.
В окръзите Долж и Олт 42.4% от анкетираните определят бизнес средата в България
като слабо конкурентна. Значителна част от анкетираните, 28.8%, смятат, че ще могат
да реализират стоките и услугите си на по-висока цена. Очевидно, нагласите от двете
страни на р. Дунав са значимо различни, което води до неефективни очаквания. До
голяма степен, различията в преценката могат да бъдат изгладени с предоставяне на
допълнителна информация.
Графика №129: Какви според Вас са преимуществата за бизнеса в България
в сравнение с Румъния? (Враца и Плевен в %)

28.9%

пазарът е по-непретенциозен

22.9%

друго (моля, посочете)

18.1%

мога да продавам продукти, които липсват на местния пазар

16.9%

мога да продавам на по-висока цена

7.2%

има по-нисък контрол върху качеството на продуктите

4.8%

транспортните ми разходи са по-ниски

конкуренцията от местни фирми е слаба

1.2%

Източник: Анкетно проучване
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Графика №130: Какви според Вас са преимуществата за бизнеса в Румъния в
сравнение с България? (Долж и Олт в %)

пазарът е по-непретенциозен

друго (моля, посочете)

5.1%

3.4%

8.5%

мога да продавам продукти, които липсват на местния пазар

28.8%

мога да продавам на по-висока цена

има по-нисък контрол върху качеството на продуктите

транспортните ми разходи са по-ниски

конкуренцията от местни фирми е слаба

3.4%

8.5%

42.4%

Източник: Анкетно проучване

На въпросът „Имате ли установени бизнес взаимоотношения с лица от съседната
страна?“ отговорите от двете страни на р. Дунав са сходни. От областите Враца и
Плевен 80.4% от анкетираните отговарят негативно, а от окръзите Долж и Олт с „не“
отговарят 80.0%.
Малкото отговорили положително декларират сходен период на взаимоотношения с
насрещната страна. Най-голямата част от анкетираните, 52.9% от Враца и Плевен и
68.4% от Долж и Олт, отговарят, че поддържат бизнес отношения с контрагенти от
съседната страна от между 1 и 3 години.
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Графика №131: От колко време имате бизнес взаимоотношения с бизнес
партньори от съседната страна? (Враца и Плевен в %)
5.9%
23.5%

под 1 година

17.6%
между 1 и 3 години

над 3 до 5 години

над 5 години
52.9%
Източник: Анкетно проучване

Графика №132: От колко време имате бизнес взаимоотношения с бизнес
партньори от съседната страна? (Долж и Олт в %)
10.5%

10.5%
под 1 година

10.5%
между 1 и 3 години

над 3 до 5 години

68.4%

над 5 години

Източник: Анкетно проучване
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Въпреки
относително
малкия
брой
на
дружествата
установили
трайни
взаимоотношения с контрагенти от съседната страна, негативна оценка на
взаимоотношенията почти липсва.
Графика №133: Как бихте оценили взаимоотношенията си с тях? (Враца и
Плевен в %)
11.1%

11.1%
отлични

16.7%

много добри

добри

61.1%

задоволителни

Източник: Анкетно проучване

Графика №134: Как бихте оценили взаимоотношенията си с тях? (Долж и
Олт в %)

17.4%

19.6%

много добри

добри

2.2%

задоволителни
13.0%
незадоволителни

не мога да преценя
47.8%
Източник: Анкетно проучване
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По голямата част от анкетираните компании разчитат на информация за разширяване
на бизнес мрежата си от свои проучвания в интернет и от препоръки от съществуващи
бизнес контакти.
Графика №135: Знаете ли от къде може да получите актуална контактна
информация (база данни с бизнес контакти) за Ваши (нови) делови
партньори в съседната страна? (Враца и Плевен в %)
16.5%

14.1%

да, от мои делови партньори

да, от бизнес организации

10.6%

да, чрез търсене в интернет

не съвсем

30.6%

не съм търсил

21.2%

не

7.1%
Източник: Анкетно проучване

Графика №136: Знаете ли от къде може да получите актуална контактна
информация (база данни с бизнес контакти) за Ваши (нови) делови
партньори в съседната страна? (Долж и Олт в %)
8.5%

9.8%
да, от мои делови партньори

7.3%
да, от бизнес организации

18.3%
да, чрез търсене в интернет

не съвсем

не съм търсил

13.4%
42.7%

не

Източник: Анкетно проучване
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Малка част от анкетираните се чувстват информирани за бизнес събития, изложения,
панаири и други касаещи сферата им на дейност събития, които се провеждат в
съседната страна.
Графика №137: Имате ли информация за бизнес събития, изложения,
панаири и други касаещи сферата Ви на дейност събития, които се
провеждат в съседната страна? (Враца и Плевен в %)
4.0%
да, напълно
24.0%
40.0%

не съвсем

не съм търсил

Не
32.0%
Източник: Анкетно проучване

Графика №138: Имате ли информация за бизнес събития, изложения,
панаири и други касаещи сферата Ви на дейност събития, които се
провеждат в съседната страна? (Долж и Олт в %)
15.8%
да, напълно

27.6%

не съвсем

не съм търсил
30.3%
Не
26.3%
Източник: Анкетно проучване
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На въпроса „Има ли откъде да получавате актуална информация за бизнес ситуацията
в съседната страна?“, основната част от анкетираните посочват отговори свързани с
традиционните източници на информация като интернет и медии.
Графика №139: Има ли откъде да получавате актуална информация за
бизнес ситуацията в съседната страна? (Враца и Плевен в %)
7.9%

да, от интернет

28.1%
да, от вестници и списания

да, от бизнес партньори

да, от приятели и познати

38.8%
не съм търсил до момента

11.5%
не

2.2%

11.5%

Източник: Анкетно проучване

Графика №140: Има ли откъде да получавате актуална информация за
бизнес ситуацията в съседната страна? (Долж и Олт в %)
5.2%
да, от интернет

19.6%

34.0%

да, от вестници и списания

да, от бизнес партньори

да, от приятели и познати

8.2%
не съм търсил до момента

9.3%

не

23.7%
Източник: Анкетно проучване
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Значителна част от анкетираните в Еврорегиона се затрудняват да дадат точен отговор
на въпроса „Според Вас достатъчна ли е наличната информация за бизнеса от двете
страни на границата?“. Другата основна смята, че информацията не е достъчна.
Графика №141: Според Вас достатъчна ли е наличната информация за
бизнеса от двете страни на границата? (Враца и Плевен в %)
2.4%
да, напълно

45.2%

39.3%

не съвсем

не

не мога да преценя
13.1%
Източник: Анкетно проучване

Графика №142: Според Вас достатъчна ли е наличната информация за
бизнеса от двете страни на границата? (Долж и Олт в %)
9.8%
да, напълно
37.8%
не съвсем

37.8%

не

не мога да преценя
14.6%
Източник: Анкетно проучване
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8.4. Изводи
Резултатът от проведеното анкетно проучване дава общ поглед върху извадка, която
не е достатъчно широка, за да бъде дефинирана като представителна, изчерпателна и
всеобхватна. Въпреки това, следва да се направят няколко обосновани заключения.
На ниво човешки ресурси, оценката от страна на анкетираните относно ситуацията в
административните единици на територията на България и Румъния са сходни. На лице
са затруднения в намирането на квалифицирани кадри, като в същия момент
сравнителен малък брой от анкетираните инвестират значимо в подобряване на
човешкия си капитал. Забелязва се основно различие в нагласата за наемане на
персонал от съседната държава. Анкетираните от окръзите Долж и Олт са значително
по-толерантни и отворени за наемането на български работници, като основния водещ
мотив е нивото на квалификация. В областите Враца и Плевен, основната част от
анкетираните декларират, че местните лица са предпочитани.
Съгласно отговорите, декларирани от участниците в проучването, малките и средни
предприятия в Еврорегион Враца, Плевен, Олт и Долж са в сходна ситуация. Основен
извод от анкетното проучване е сравнително ниската информираност с която
разполагат участниците в анкетата, което води до някои противоречия в отговорите на
зададените въпроси. Наблюдава се явно непознаване на бизнес средата в съседната
държава и това е основна насока в която следва да бъде развиван потенциала на
Еврорегион Враца, Плевен, Долж и Олт.

9. Заключение
Административните единици на Еврорегиона се намират в относително еднакво
икономическо положение и почти еднакво ниво на икономически резултати и развитие.
Икономическият растеж (като мярка на производителност) изостава от средните
национални и европейски нива. Икономическият упадък и състоянието на застой на
двете икономики ограничава обхвата и характера на трансграничното сътрудничество.
В икономическата структура традиционно доминира селското стопанство.
Специализацията главно се основава върху производството на зърнени култури,
зеленчуци, грозде и плодове, допълнено от животновъдния сектор. Преобладаващите
малки семейни ферми се отличават с ниска работна производителност. Затова
основните продукти имат ниска конкурентоспособност и съществува висок процент от
слабо преработени продукти на пазарите за храна. При промишлените сектори се
наблюдават малки различия, но българската индустрия по границата се отличава с поголяма диверсификация и развитие отколкото румънската. Промишлеността се развива
главно в градските центрове. Освен това в много случаи индустрията се представлява
от предприятия, свързани с влошаващо производство и нуждаещи се от
преструктуриране. Предприемачеството в региона като цяло е със сравнително висок
дял, но е малък в абсолютно изражение. Секторът на МСП е сравнително слаб, като
главните затруднения са свързани с достъпа до обучение за придобиване на умения и
финансиране и се отличава с ниско ниво на технологично развитие. Въпреки това
сектора на малките предприятия е сравнително добре представен и представлява
потенциален източник на икономически растеж. Малкият размер на бизнеса, съчетан с
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трудностите при получаването на достъп до основни пазари в и извън региона,
предполага наличието на ограничена способност за разширяване.

10. Списък на графиките и таблиците в доклада
10.1. Списък на графиките

Номер Наименование
1 Баланс на територия на област Враца
2 Баланс на територия на област Плевен
3 Баланс на територия на окръг Долж
4 Баланс на територия на окръг Олт
5 Относителни тегла по икономически сектори за Област Враца 2011 г.
6 Относителни тегла по икономически сектори за Област Плевен 2011 г.
7 Относителни тегла по икономически сектори за Окръг Долж за 2012 г.
8 Относителни тегла по икономически сектори за Окръг Олт за 2012 г.
9 Работна сила Враца, 2012 г.
10 Работна сила Плевен, 2012 г.
11 Работна сила Долж, 2012 г.
12 Работна сила Олт, 2012 г.
13 Производство по икономически сектори за област Враца през 2011 г.
14 Производство по икономически сектори за област Враца през 2011 г.
15 Производство по икономически сектори за Окръг Олт през 2012 г.
16 Разпределение на броя нефинансови предприятия по иновативни сектори за
област Враца 2011 г.
17 Брой нефинансови предприятия по икономически дейности за област Враца
2011 г.
18 Разпределение на броя нефинансови предприятия по иновативни сектори за
област Плевен 2011 г.
19 Брой нефинансови предприятия по икономически дейности за област Плевен
2011 г.
20 Брой на МСП за 2012 г. по икономически дейности в окръг Олт
21 Население Област Враца 2012 г.
22 Население Област Плевен 2012 г.
23 Население Окръг Долж 2012 г.
24 Население Окръг Олт 2012 г.
25 Разпределение на населението на област Враца по възраст 2012 г.
26 Разпределение на населението на област Враца по възраст 2012 г.
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Разпределение на населението на окръг Долж по възраст 2011 г.
Разпределение на населението на окръг Олт по възраст 2011 г.
Естествен прираст област Враца 2012 г.
Естествен прираст област Плевен 2012 г.
Естествен прираст област Долж 2011 г.
Естествен прираст област Олт 2011 г.
БВП на човек от населението България 2010 г.
БВП на човек от населението Румъния 2010 г.
БВП номинална стойност област Враца
БВП на човек от населението номинална стойност област Враца
БВП номинална стойност област Плевен
БВП на човек от населението номинална стойност област Плевен
БВП номинална стойност окръг Долж
БВП на човек от населението номинална стойност национално ниво Румъния
и Югозападен регион Олтения
БВП номинална стойност окръг Олт
БВП на човек от населението номинална стойност национално ниво Румъния
и Югозападен регион Олтения
Дял на БВП номинална стойност за Еврорегион Враца, Плевен, Олт и Долж
Ръст в населението на област Враца
Естествен прираст за област Враца
Структура на населението по основни възрастови групи област Враца
Ръст в населението на област Плевен
Естествен прираст за област Плевен
Структура на населението по основни възрастови групи област Плевен
Ръст в населението на окръг Долж
Естествен прираст за окръг Долж
Структура на населението по основни възрастови групи окръг Долж
Ръст в населението на окръг Долж
Естествен прираст за окръг Олт
Структура на населението по основни възрастови групи окръг Олт
Дял от общото население на Еврорегиона
Работна сила област Враца 15+
Безработни лица в област Враца
Коефициент на безработица област Враца
Работна сила област Плевен 15+
Безработни лица в област Плевен
Коефициент на безработица област Плевен
Работна сила окръг Долж
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Безработни лица в окръг Долж
Коефициент на безработица окръг Долж
Работна сила окръг Олт
Безработни лица в окръг Олт
Коефициент на безработица окръг Олт
Годишен брутен доход област Враца
Годишен ръст на брутния доход в област Враца
Годишен брутен доход област Плевен
Годишен ръст на брутния доход в област Плевен
Годишен брутен доход окръг Долж
Годишен ръст на брутния доход в окръг Долж
Годишен брутен доход окръг Олт
Годишен ръст на брутния доход в окръг Олт
БВП на човек от населението в долната част от скалата за ЕС по текущи цени
за 2010 г.
Ръст на реалния БВП на избрани държави в осреднена стойност за период на
възстановяване 2010 – 2012 г.
Средно възнаграждение през месец Юни 2011 г.
Корпоративен данък печалба
Данък върху доходите на физическите лица
Разпределение на анкетираните компании по вид икономическа дейност
Разпределение на анкетираните компании по размер на приходите
Разпределение на анкетираните компании по размер на активите
Разпределение на анкетираните компании по брой на персонала
Разкривали ли сте нови работни места през последните 5 г.?
Закривали ли сте нови работни места през последните 5 г. ?
Срещате ли трудности при набиране на квалифициран персонал за Вашата
дейност в региона, в който оперира Вашата фирма?
Какъв процент от служителите във Вашата фирма са с висше образование?
(Общо за извадката в %)
Какъв процент от служителите във Вашата фирма са с висше образование?
(Враца и Плевен в %)
Какъв процент от служителите във Вашата фирма са с висше образование?
(Долж и Олт в %)
Какъв процент от служителите във Вашата фирма владеят чужди езици?
(Общо за извадката в %)
Какъв процент от служителите във Вашата фирма владеят чужди езици?
(Враца и Плевен в %)
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94 Какъв процент от служителите във Вашата фирма владеят чужди езици?
(Долж и Олт в %)
95 Какъв е средногодишният брой обучения за повишаване на квалификацията
на персонала? (Общо за извадката в %)
96 Какви източници за информация ползвате за набиране и подбор на
подходящи кадри? (Общо за извадката в %)
97 Каква е нагласата Ви да назначите ключов или оперативен персонал от
Румъния? (Враца и Плевен в %)
98 Каква е нагласата Ви да назначите ключов или оперативен персонал от
България? (Долж и Олт в %)
99 Как оценявате културните и социални различия между българските и
румънските специалисти? (Враца и Плевен в %)
100 Как оценявате културните и социални различия между българските и
румънските специалисти? (Долж и Олт в %)
101 Какви източници за информация ползвате за набиране и подбор на
подходящи кадри? (Общо за извадката в %)
102 Ползвате ли външни консултантски услуги по управление на човешките
ресурси? (Общо за извадката в %)
103 Какъв е размерът на инвестициите, които правите в обучение и развитие на
човешкия капитал във Вашата компания, в сравнение с общите разходи за
дейността? (Враца и Плевен в %)
104 Какъв е размерът на инвестициите, които правите в обучение и развитие на
човешкия капитал във Вашата компания, в сравнение с общите разходи за
дейността? (Долж и Олт в %)
105 Приходите от продажби на Вашето предприятие през последните 3 години
като цяло: (Враца и Плевен в %)
106 Приходите от продажби на Вашето предприятие през последните 3 години
като цяло: (Долж и Олт в %)
107 Печалбата на Вашето предприятие през последните 3 години като цяло:
(Враца и Плевен в %)
108 Печалбата на Вашето предприятие през последните 3 години като цяло:
(Долж и Олт в %)
109 Каква част от продукцията / услугите, които предлагате, е предназначена за
износ? (Враца и Плевен в %)
110 Каква част от продукцията / услугите, които предлагате, е предназначена за
износ? (Долж и Олт в %)
111 Къде реализирате продукцията / услугите предназначени за износ? (Враца и
Плевен в %)
112 Къде реализирате продукцията / услугите предназначени за износ? (Долж и
Олт в %)
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113 Съществува ли потребност от подмяна и модернизация на основните активи
(ДМА) на Вашето предприятие, с оглед най-новите тенденции и
нововъведения във Вашата област? (Враца и Плевен в %)
114 Съществува ли потребност от подмяна и модернизация на основните активи
(ДМА) на Вашето предприятие, с оглед най-новите тенденции и
нововъведения във Вашата област? (Долж и Олт в %)
115 Кои от изброените дейности са извършвани във Вашето предприятие през
последните 5 години? (Враца и Плевен в %)
116 Кои от изброените дейности са извършвани във Вашето предприятие през
последните 5 години? (Долж и Олт в %)
117 В какъв относителен дял са извършените разходи за иновативна дейност
(научно-изследователска и развойна дейност, иновации, защита на патенти,
придобиване на ноу-хау и др.) спрямо общия оборот на Вашата компания?
(Враца и Плевен в %)
118 В какъв относителен дял са извършените разходи за иновативна дейност
(научно-изследователска и развойна дейност, иновации, защита на патенти,
придобиване на ноу-хау и др.) спрямо общия оборот на Вашата компания?
(Долж и Олт в %)
119 Кои фактори биха повлияли на решението Ви за ново бизнес начинание или
допълнителни инвестиции към настоящата Ви дейност? (Враца и Плевен в %)
120 Кои фактори биха повлияли на решението Ви за ново бизнес начинание или
допълнителни инвестиции към настоящата Ви дейност? (Долж и Олт в %)
121 Основните доставчици на Вашата компания са: (Враца и Плевен в %)
122 Основните доставчици на Вашата компания са: (Долж и Олт в %)
123 По какъв начин се запознавате с най-новите тенденции и нововъведения във
Вашия бизнес? (Враца и Плевен в %)
124 По какъв начин се запознавате с най-новите тенденции и нововъведения във
Вашия бизнес? (Долж и Олт в %)
125 Смятате ли, че съществуват възможности за започване/увеличаване на
износа на Ваши услуги/стоки/материали към съседната държава? (Враца и
Плевен в %)
126 Смятате ли, че съществуват възможности за започване/увеличаване на
износа на Ваши услуги/стоки/материали към съседната държава? (Долж и
Олт в %)
127 Какви според Вас, са пречките/ограниченията пред използването на тези
възможности? (Враца и Плевен в %)
128 Какви според Вас, са пречките/ограниченията пред използването на тези
възможности? (Долж и Олт в %)
129 Какви според Вас са преимуществата за бизнеса в България в сравнение с
Румъния? (Враца и Плевен в %)
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130 Какви според Вас са преимуществата за бизнеса в Румъния в сравнение с
България? (Долж и Олт в %)
131 От колко време имате бизнес взаимоотношения с бизнес партньори от
съседната страна? (Враца и Плевен в %)
132 От колко време имате бизнес взаимоотношения с бизнес партньори от
съседната страна? (Долж и Олт в %)
133 Как бихте оценили взаимоотношенията си с тях? (Враца и Плевен в %)
134 Как бихте оценили взаимоотношенията си с тях? (Долж и Олт в %)
135 Знаете ли от къде може да получите актуална контактна информация (база
данни с бизнес контакти) за Ваши (нови) делови партньори в съседната
страна? (Враца и Плевен в %)
136 Знаете ли от къде може да получите актуална контактна информация (база
данни с бизнес контакти) за Ваши (нови) делови партньори в съседната
страна? (Долж и Олт в %)
137 Имате ли информация за бизнес събития, изложения, панаири и други
касаещи сферата Ви на дейност събития, които се провеждат в съседната
страна? (Враца и Плевен в %)
138 Имате ли информация за бизнес събития, изложения, панаири и други
касаещи сферата Ви на дейност събития, които се провеждат в съседната
страна? (Долж и Олт в %)
139 Има ли откъде да получавате актуална информация за бизнес ситуацията в
съседната страна? (Враца и Плевен в %)
140 Има ли откъде да получавате актуална информация за бизнес ситуацията в
съседната страна? (Долж и Олт в %)
141 Според Вас достатъчна ли е наличната информация за бизнеса от двете
страни на границата? (Враца и Плевен в %)
142 Според Вас достатъчна ли е наличната информация за бизнеса от двете
страни на границата? (Долж и Олт в %)
143 Как оценявате нивото си на информираност по отношение реализиране на
бизнес в съседната страна? (Враца и Плевен в %)
144 Как оценявате нивото си на информираност по отношение реализиране на
бизнес в съседната страна? (Долж и Олт в %)

10.2. Списък на таблиците

Номер Наименование
1 Обобщени данни Враца, 2012 г.
2 Обобщени данни Плевен, 2012 г.
3 Обобщени данни Долж, 2012 г.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Обобщени данни Олт, 2012 г.
Предприятия в промишлеността по отрасли област Враца
Инвестиции в ДМА на МСП в област Враца
Преки чуждестранни инвестиции област Враца
Предприятия в промишлеността по отрасли област Плевен
Инвестиции в ДМА на МСП в област Плевен
Преки чуждестранни инвестиции в област Плевен
Обем на брутните инвестиции на местните активни единици по икономически
дейности и категории
Обем на брутните инвестиции на местните активни единици по икономически
дейности и категории
Културно-исторически обекти в област Враца
Културно-исторически обекти в окръг Олт
Относителен дял на предприятията в област Враца
Относителен дял на предприятията в област Плевен
Брой на регистрирани дружества в окръг Долж
Относителен дял на предприятията в окръг Долж
Брой на регистрирани дружества в окръг Олт
Относителен дял на предприятията в окръг Олт
Ръст на населението България и Румъния
Дял на населението под 14 годишна възраст в Еврорегион Враца, Плевен,
Долж и Олт
Дял на населението между 15 и 64 годишна възраст в Еврорегион Враца,
Плевен, Долж и Олт
Дял на населението над 65 годишна възраст в Еврорегион Враца, Плевен,
Долж и Олт
Коефициент на безработица Еврорегион (в %) Враца, Плевен, Долж и Олт

Край.
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