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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Територия – 60,1 кв.км.
ВЪЛЧИ ДОЛ
Брой населени места – 4.
СУВОРОВО
Брой жители – 11 560 жители /според информация от Националния
ВЕТРИНО
АКСАКОВО
статистически институт – 2007 г./.
ВАРНА
Административен център - гр. Белослав.
ДЕВНЯ
Адрес: гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23.
БЕЛОСЛАВ
ПРОВАДИЯ
Пощенски код: 9178.
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
АВРЕН
Кмет на общината - Емил Дичев /1999-2007/.
ДЪЛГОПОЛ
Канцелария на Кмета на общината тел. 05112/25 54, факс: 05112/ 22 14.
ДОЛНИ
ЧИФЛИК
Телефонна централа за връзка с администрацията - 05112/ 25 80.
БЯЛА
е-mail: obstinabeloslav@abv.bg
ВАЖНИ ОТСТОЯНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР
Белослав - Варна – 20 км /международно летище – 22 км, морско пристанище - 20 км/.
Белослав – София /столица, международно летище/- 433 км.
Белослав - Русе /най-голямото българско речно пристанище,
сухопътна връзка с Румъния по Дунав мост/ - 183 км.
Белослав - Дуранкулак /КПП с Румъния/ - 118 км.
Белослав - Силистра /КПП с Румъния/ - 182 км.
Белослав - Бургас / най-голямото морско пристанище/ - 144 км.
Белослав - Малко Търново /КПП с Турция през Бургас/ - 211 км.
Белослав - Капитан Андреево /КПП с Гърция и Турция/ - 332 км.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Община Белослав е разположена в югоизточната част на Североизточния район за планиране на България и
е една от съставните общини на област Варна. Урбанистичната структура се характеризира с малко населени
места без наличие на голям административен и икономически център. Тя е разположена в близост до гр. Варна ключова точка в трансевропейските мрежи и системи, което благоприятства вътрешните и международни
транспортни и комуникационни връзки на общината. Община Белослав има 4 съставни селища – гр. Белослав,
с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна. Тя обхваща Белославското и част от Варненското езеро, канала
между тях, както и прилежащата от двете им страни низина. На север граничи с Община Аксаково /Област
Варна/, на изток с община Варна, на юг - Община Аврен /Област Варна/, на запад - Община Девня, /област Варна/.
Общинският център гр. Белослав е разположен на двата бряга на дълбокоплавателния канал Варна - Девня.
Градът заема площ от 1 98,4 ха. Почти толкова – 1 91,4 ха заема промишлената зона.
К.К.Златни
Пясъци

К.К.Чайка

Варненско ез.

К.К. Св.Св. Константин
и Елена

К.К. Камчия

яз. Цонево

ЧЕРНО МОРЕ

Белославско ез.

ИНФРАСТРУКТУРА
Цялата територия на община Белослав се намира на двата бряга на Белославското и част от Варненското
езера. Общината има сравнително добре развита транспортна инфраструктура, което благоприятства
икономическото и социалното развитие на общината. Община Белослав тангира на главен път Е-70 /А-2 Варна –
София, който има важно значение за повишаване на транспортната достъпност на общината и възможностите за
икономическо развитие, чрез привличане на нов бизнес и стимулиране на стопанската активност на
предприемачите. През общинската територия преминават третокласни асфалтирани пътища: Варна-ЕзеровоБелослав-Девня и Варна-Константиново-Белослав-Разделна. По тях функционират автобусни линии, които
осигуряват на всички селища връзка с Варна.
На територията на общината са разположени пет гари – във всички населени места и транспортен терминал
“Фериботен комплекс. В гр. Белослав, с. Езерово и с. Разделна има железопътни гари на централната
железопътна линия Варна-София. Изградената инфраструктура в гарите предоставя възможности за
пътнически превози и товарни превози.
Водните ресурси на общината се формират от Белославското езеро с площ 3,9 кв. км и обем около
9 млн. куб. м вода и реките Провадийска и Девня, които се вливат в езерото. На територията на общината е
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разположена и малка част от Варненското езеро, като двете езера са свързани с плавателен канал.
Експлоатират се и четири сондажа с общ дебит 161 л/сек.
Инфраструктурата за воден транспорт включва Пристанище на ТЕЦ “Варна” (с капацитет едно корабно
място), Пристанище на фериботен комплекс “Варна – Иличовск”(с капацитет две корабни места) и Фериботен
комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили през канала между Белославското и Варненското езеро, който
свързва двете части на града през плавателния канал. Ферибот "Белослав" и помощен кораб "Белла" са
собственост на община Белослав. Чрез пристанищата се осигурява възможност за транспорт на стоки до
страните от черноморския регион, което подобрява в значителна степен транспортната достъпност на общината
и нейната привлекателност за бизнеса.
Достъпът до въздушен транспорт е свързан с близостта на общината с Летище Варна, на които се
изпълняват пътнически и товарни полети. Концентрацията на транспортни артерии и транспортната достъпност
създава предпоставки за активно стопанско развитие и повишава атрактивността на общината пред външния
бизнес.
Водоснабдителната инфраструктура е добре изградена, като всички населени места на територията на
общината са централно водоснабдени и няма селища с режимно водоподаване. На територията на общината
функционира ГПСОВ Белослав, в която се извършва третиране на битовите отпадъчни води в селищата с
изградена канализация. Крупните индустриални предприятия имат изградени локални пречиствателни станции
за пречистване на отпадъчните води от производството.
Всички населени места на територията на община Белослав са обхванати в системата за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване. Изградени са две депа за твърди битови отпадъци. За депониране на
производствени отпадъци функционират специализирани депа - сгуроотвал на „ТЕЦ Варна”, депо на "Белопал"
АД и събирателна площадка на територията на Керамична фабрика.
Община Белослав се обслужва от регионалната телефонна мрежа с главна АТЦ Варна, като всички
населени места са включени в системата за автоматично телефонно избиране. Достъпът до интернет се
осъществява посредством наети линии на “БТК” АД и мрежа, изградена от кабелните оператори. Възможностите
за развитието на съобщителната мрежа са свързани с близостта до оптичната кабелна мрежа.
Всички населени места на територията на община Белослав са електроснабдени. Експлоатацията на
възобновими енергийни източници и подобряване ефективното използване на енергията ще има положително
въздействие за намаляване замърсяването на атмосферния въздух, което е ключов екологичен проблем в
общината. Налични са условия за изграждане на малки вятърни електроцентрали и газифициране на
обществени, индустриални и жилищни сгради.

ИКОНОМИКА
Развитието на общинската икономика е силно зависимо от разположението й в близост до областния,
административен и икономически център гр. Варна. Характерно за общината е, че въпреки малката площ на
територията й са разположени големи индустриални мощности. Община Белослав успешно може да привлече
индустриален бизнес. Развитието на общинската икономика е благоприятно повлияно от достъпа до
комуникации, образователни институции и научни центрове, качествени човешки ресурси и отличната
транспортна обезпеченост.
По Брутен вътрешен продукт на човек през 2001 г. община Белослав се нарежда на 16 място от общо 262
общини в България. Общинската икономика е с промишлено-аграрна структура, като местната индустрия е
доминирана от тежката промишленост, и тя има структуроопределящо значение за икономиката на община
Белослав.
Енергетиката е представена от "ТЕЦ Варна", която разполага с шест блока с обща инсталирана мощност
1260 MW и е свързана с енергийната система на страната. “Енергоремонт”АД, с. Езерово е специализирано в
поддръжка на енергетични системи, в което са заети 263 души. Добивната промишленост има ограничено
значение за местната икономика, като развитието й е свързано предимно с възможностите за производство на
строителни материали в района на гр. Белослав и с. Разделна.
“Морска техническа групировка Варна” АД извършва кораборемонтна дейност /с 675 души персонал/. За
общината са характерни производството на зърнени и технически култури и лозарството. Изграждането на
хидромелиоративна мрежа е свързано с привличане на инвестиции и следва да се съобрази с особеностите на
дребните земеделски стопанства. Животновъдството е доминирано от птицевъдството и свиневъдството,
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Животните се отглеждат в непазарно ориентирани, семейни ферми. Перспективите за развитие на селското
стопанство на община Белослав са свързани с пазарната ориентация на дребните стопанства, чрез
кооперирането им и подобряване на техническата обезпеченост. Сферата на услугите е представена от
търговията: "Трансекспорт"ЕООД - специализирано в търговия с метални отпадъци и скрап; “Денислав”ООД специализирана фирма за производство на хляб и хлебни изделия. Перспективите за развитие на сектора са
свързани с навлизането на технологичен бизнес и инвестиции в съвременни технологии в съществуващите
предприятия. Близостта до транспортния и комуникационен възел гр. Варна осигурява достъп до евтин воден
транспорт и позволява чрез активен маркетинг да се създават контакти за експорт на продукция и развитие на
пазарни възможности.
Като по-крупни икономически дейности в община Дял на отраслите в общинската икономика към края на 2004г.
Белослав и съответно важни стопански субекти могат да се
транспорт,
търговия
определят:
складиране и
и ремонт
съобщения
2% селско
- Строителство - "Транстрой-Варна" АД;
7%
стопанство
строителство
- Производство на стъкларски изделия - "Инхом" ООД;
1%
5%
лека
- Търговия с метални отпадъци - "Трансинс Индъстри" АД;
промишленост
5%
- Производство на оборудване за Енергетиката "Енергоремонт Варна" АД, Военноморска ремонтна база община Белослав.
Към настоящия момент дружеството "Трансстрой Варна"
АД разполага с всички необходими основни ресурси, за
тежка
промишленост
осъществяване на цялостна производствена дейност в
80%
строителството, има изградена система за управление на
качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000.
"Трансинс Индъстри" АД е с повече от 10 години опит в търговията с метални отпадъци.
"ТЕЦ Варна" ЕАД осъществява производството на електрическа и топлинна енергия, строителна и ремонтна
дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на
електропроизводството и топлопроизводството.
„Газтрейд” АД се очаква да разкрие нови над 50 работни места в Белослав с изграждане на Пристанището
със складова база за горива на „Газтрейд” АД. В строителството ще бъдат вложени над 25 млн. евро според
Изпълнителния Директор на дружеството. Това ще е най-голямата складова база за горива в Югоизточна
Европа. С реализирането на проекта българският пазар на горива вече ще може да внася от Близкия Изток,
Северна Африка, Русия и страните от бившия Съветски Съюз, които добиват газ и имат излаз към Черно Море.
Това показва добрия бизнес климат в общината, с което тя успява да привлича инвестиции.
Собственик на бившия терен на стъкларския завод "Белопал" е „Консулт” ООД. Фирмата ще инвестира в
строителството на промишлено-търговска и логистична зона гр. Белослав. За изготвяне на проекта е извършено
обследване на сградния фонд на терена, въз основа на който са определени сградите с неизчерпан
експлоатационен капацитет и останалите, които подлежат на премахване. Концепцията за зоната предвижда
ново устройство с поместване на различни производства от леката промишленост и други стопански дейности,
неналагащи хигиенни отстояния по Наредба №7 на МЗ, както вътре в зоната, така и до комплексното жилищно
строителство в северна посока.
Продължава газификацията на гр. Белослав от „Черноморска Технологична Компания”. Общата дължина на
трасето, което се изгражда в момента е около 4 200 м.
Усилията на общинска администрация са концентрирани в изграждане на бизнесинфраструктура и
провеждане на инвестиционен маркетинг за привличане на външен за общината бизнес и разкриване на нови и
по-привлекателни работни места. Поради влошената екологична обстановка на територията на общината
следва да се насърчава навлизането на технологичен бизнес и на производства, незамърсяващи околната
среда.
В административния център на общината – гр. Белослав е разработена Харта на клиентите. Това е
концепция как да бъде подобрено административното обслужване на гражданите на принципа „едно гише“.
Хартата на клиентите се стреми да модернизира администрацията - въвежда принципа „Гражданинът може
всичко, което не му е забранено от закона, а чиновникът само онова, което законът изрично предвижда“. В
Белослав вече е изработена системата от мерки и процедури за предотвратяване на корупцията в
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администрацията. Ползата от изграждането на системата за обслужване на „едно гише“ е, че ще бъдат намалени
административните тежести и разходите по обслужването в дългосрочен план, а и ще се освободят средства за
други дейности.
Сертификацията на общината по управление на качеството през 2006 година въведe основните правила
необходими за една европейска администрация. Реализацията на този процес осигури необходимия ред,
система, отговорности, прозрачност на работата на администрацията в интерес и полза на гражданите на
общината.
Нивото на безработица в Белослав е най-ниското в сравнение с всички останали малки общини във
Варненска област, сочат данните от регионалната служба по заетостта във Варна за м. февруари 2007г.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Град Белослав
За контакт - 05112/ 25 80
Население - 8481души
Структуроопределящи отрасли - Стъкларската
промишленост, Търговия и услуги, Селско стопанство,
Строителство.
Комуникации и инфраструктура - Транспорт: Връзката
между двата бряга на гр. Белослав се осъществява чрез
МФ”Белослав” и МК “Белла”. Автобусни превози се
изпълняват от частни превозвачи ежедневно до гр. Варна по
линиите Варна – Белослав – Разделна и Варна – Езерорво –
Страшимирово – Белослав, като достъп до услугата има
100% от населението на общината. Железопътния транспорт
е представен от линията Карнобат – Синдел, която е отклонение от линията София – Варна. Инфраструктурата
за воден транспорт включва: Фериботен комплекс Белослав за транспорт на автомобили през канала между
Белославското и Варненското езеро. Водоснабдителна инфраструктура - общата дължина на водопроводната
инфраструктура в общината е 51,2 км. Община Белослав се обслужва от регионалната телефонна мрежа с
главна АТЦ Варна, като всички населени места са включени в системата за автоматично телефонно избиране.
На територията на общината функционира ГПСОВ Белослав, Крупните индустриални предприятия имат
изградени локални пречиствателни станции за пречистване на отпадните води от производството.
Възможност за инвестиции - създаване на нови предприятия, стимулиране развитието на частния сектор.
Село Езерово
За контакт - 05114/ 21 21
Население - 1765 души
Структуроопределящи отрасли - Преработвателна
промишленост, Производство на топлинна и електрическа
енергия, Строителство, Селско стопанство
Комуникации и инфраструктура - Инфраструктурата за
воден транспорт включва Пристанище на ТЕЦ “Варна” (с
капацитет едно корабно място). Изградената инфраструктура
в гарите предоставя възможности за пътнически превози и
товарни превози. Напълно е изградена водопроводната
мрежа.
Възможност за инвестиции - развитие на тежката и леката
промишленост, стимулиране развитието на частния сектор, благоприятен климат за развитие на земеделие /с
приоритети лозарство и зеленчукопроизводство/
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Село Страшимирово
За контакт - 05114/ 23 31
Население - 821 души
Структуроопределящи отрасли - Селско стопанство.
Комуникации и инфраструктура - На територията на селото
е разположена една гара. В населеното място е напълно
изградена водопроводната мрежа. С. Страшимирово се
водоснабдява от водопровода Девня – Варна. Като
належащо е оценено изграждането на канализационна
мрежа
Възможност за инвестиции - стимулиране развитието на
частния сектор
Село Разделна
За контакт - 051127/ 345
Население - 493 души
Структуроопределящи отрасли - Добивна промишленост,
Фаянсово-керамичната, Селско стопанство.
Комуникации и инфраструктура - Транспорт Фериботен
комплекс “Варна -Иличовск” . Извършва контейнерни и
пътнически превози по Черно море до гр. Иличовск, Украйна.
В населеното място е напълно изградена водопроводната
мрежа. Инфраструктурата за воден транспорт включва:
Пристанище на фериботен комплекс “Варна – Иличовск” .
Село Разделна се водоснабдява от сондажни кладенци при
помпена станция Повеляново 1. Водата от всички
водоизточници отговаря на стандартите за питейна вода. Като належащо е оценено изграждането на
канализационна мрежа в с. Разделна.
Възможност за инвестиции - подходящи възможности за развитие на еко- и селски туризъм.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Община Белослав да се развива и превърне в привлекателно място за живеене и труд, осигуряващо
добра жизнена среда, привличаща и задържаща своето население с конкурентноспособна,
диверсифицирана местна икономика, подкрепяна от социално отговорна и компетентна местна власт и
администрация.
Общинският план за развитие на община Белослав определя целите и приоритетите за развитието на
общината. Планът отчита целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд, като основни инструменти за
финансиране на дейностите на регионалната политика. Планът има дългосрочен характер и обхваща периода
2007-2013 г., през който се очаква:
- Страната да изгради административен капацитет за успешна интеграция в структурите на ЕС и прилагане
на структурните инструменти на национално, регионално и местно ниво;
- Ефективно да прилага политиката за икономическо, социално и териториално сближаване като страна –
членка на ЕС.
Особено важно е създаването на предпоставки за развитие на бизнес, отговорен към опазването на
околната среда. Усилията следва да се концентрират в подкрепа за бизнеса и развитието на публично-частни
партньорства. Подкрепата за развитието на местната икономика и най-вече към секторите с потенциал за растеж
следва да доведе до генериране на допълнителни работни места. Особено важно е изграждането на
бизнесинфраструктура, насърчаването на местния бизнес, привличането на инвестиции и развитие на
партньорства за усвояване на финансовите инструменти на ЕС, предназначени за бизнеса.
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Инвестициите в местната инфраструктура са основен фактор за постигане конкурентноспособност на
общинската икономика, осигуряване качество на живот, за повишаване мобилността на населението и
навлизане на информационните и комуникационни технологии. Развитието на инфраструктурата е важно
условие за стимулиране на стопанската активност на бизнеса, навлизането на външни инвестиции и
подобряването на условията за живот на местната общност.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
В края на 2006 г. община Белослав е спечелила 3 важни проекта от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. По първия от тях е
довършена реконструкцията, разширението и модернизацията на пречиствателната станция за отпадни води в
Белослав, за което са отпуснати 235 000лева. Цялата реконструкция е на обща стойност 5,5 млн. лева и е
започнало през 2003 г. Общината е успяла да осигури 512 000 лева, за да завърши първия етап от изграждането
на довеждащия колектор в селото, на обща стойност 912 000 лева.
Паралелно с това е подготвен втори проект, за да стартира изграждането на битово-фекалната канализация
в самото с. Страшимирово.
Община Белослав спечели и проект по програма САПАРД „Изграждане на водоснабдителна мрежа
гр. Белослав - главен клон І по ул.”Крайбрежна” и ул.”Гебедже” и главен клон ІІ по ул.”Трети март” и подобряване
на уличната мрежа в гр. Белослав - ул.”Трети март”, ул.”Гебедже”, ул.”Люляк”. Финансирането по САПАРД е
1 196 496 лева.
Допълнителни средства са получени и по спечелени проекти, финансирани от ПУДООС на обща стойност
934 773лева.
Три изключително важни проекта са спечелени от община Белослав през 2006. Чрез първия по ФАР, който
вече е приключил, е извършена рехабилитация на път в промишлената зона на с. Езерово по Пилотната
интегрирана програма за развитие на Североизточния планов регион на стойност 302 880 евро. Стартира втория
проект на стойност 124 095 евро. Целта му е да се възстановят щетите от наводненията през 2005 г. Договорът за
третия проект бе подписан от кмета Емил Дичев в края на ноември. Целта му е да се създаде процедура на
местно ниво за подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради, като дивидентите от
реализираните икономии се разпределят ефективно между участниците в процеса (общини и частен сектор).
Проектът е с общ бюджет 26 004 евро.

ОБЩИНСКИ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъжда дългосрочен рейтинг ВВВ и краткосрочен А-2 на
община Белослав през февруари 2007г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е частна компания,
учредена като акционерно дружество през 2002, чиято основна дейност е в областта на изготвяне на анализ за
кредитоспособността и определяне на кредитен рейтинг на български фирми и институции. Рейтингът
представлява безпристрастна оценка на кредитоспособността и надеждността на общината да обслужва
задълженията си точно и навреме. Общинският кредитен рейтинг е изготвен на база оценка на географски,
демографски и икономически профил, включително и оценка на административната и управленската структура,
както и оценка на финансовите показатели. Според БАКР цялостната динамика във финансовите показатели на
общината през периода 2003-2005 г. е положителна – налице е кумулативен ръст в собствените приходи и в
инвестираните от общината капиталови средства. Икономическият профил на община Белослав е доминиран от
индустриалния сектор. Като цяло произведената продукция и инвестициите в общината през последните години
регистрират положителна тенденция. Най-значителен ръст отбелязва преработващата промишленост – близо
200% за периода 2002-2005 г.
Община Белослав има установена организационна структура, която е „работеща” и способства прилагането
на добри оперативни практики. Налице е добра координация между общинската администрация и общинския
съвет, което от рейтингова гледна точка представлява благоприятен фактор. БАКР счита, че мениджмънтът е на
изключително добро ниво, което обуславя поддържането на финансова стабилност.
Община Белослав няма поети задължения. Съгласно изготвената финансова прогноза БАКР счита, че с
голяма степен на вероятност община Белослав ще реализира свободен паричен поток, който ще бъде
достатъчен за покриване на текущите задължения. Поради това БАКР очаква, че община Белослав ще се
характеризира с добра кредитоспособност в краткосрочен и в дългосрочен план.
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Силните страни на общината са ефективно и добро управление, повишен инвестиционен интерес, повишена
събираемост на местни данъци и такси. Реализираните в община Белослав инвестиции и разходи за
благоустрояването и околната среда на глава от населението са над 6 пъти повече от средното за страната.
Отбелязано е двойно нарастване през последните 4 години и брутния бюджет, генериран от преработващата
промишленост в района и устойчив ръст на печалбата в сектора. Повишеният инвестиционен интерес означава
нови предприятия, нови работни места, повишаване на жизнения стандарт, по-високи доходи и използване на
повече общински услуги.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Според разработения Общински план за развитие 2007-2013 г. демографската ситуация в общината се
характеризира с благоприятна възрастова структура и положителен механичен прираст, а населението в
общината е със образователно ниво близко до средното за страната.
Образователното ниво на населението се отличава с висока степен на образованост. Лицата с висше
образование са 470 или 4,22%, като единствено в тази група се наблюдава сериозни разлики в сравнение със
средните стойности за страната (13,25%). Групата на населението със средно образование 3781 (33,97%) е
напълно достатъчна, за да се гарантира с кадри на изпълнителско ниво икономиката на общината.
Образователната структура благоприятства навлизането на инвестиции, тъй като има потенциала да отговори
на търсенето на инвеститорите. Близостта до Варна също се използва, като част от високо квалифицираните
специалисти от областния град работят в общината.
На територията на община Белослав функционират общо 11 учебни заведения, от които 1 средно
общообразователно училище, 2 основни училища, 2 начални училища, 3 Обединени детски заведение и 3
целодневни детски градини. Професионалното образование е представено от Професионална гимназия ”Св.
Димитър Солунски” гр. Белослав, където за учебната 2007-2008 година ще бъдат разкрити паралелки по
специалността: Ремонт на кораби, професия: Корабен монтьор – дневна и вечерна форма на обучение за
нуждите на МТГ ”Делфин”, „Терем КРЗ ”Флотски арсенал”, ”Булярд Корабостроителна индустрия” АД-Варна.
Численост на населението в община Белослав област Варна
/към 2007 г., според НСИ/
№

Населено място

Население, бр.

1

град Белослав

8481

2

село Езерово

1765

3

село Разделна

493

4

село Страшимирово

821

Всичко за общината

11560

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР
кв. „Аспарухово”, местност „Малка Чайка”,
п.к. 87, Варна 9003, България
тел.: +359 52 383700, факс: +359 52 383701
е-mail: office@htbi-varna.org
www.htbi-varna.org; www.nebg-ris.net
www.rosio-varna.net
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