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Общински план за развитие 2007-2013 г.

Отчет на ОПР за периода 

01.01.2011-31.12.2011

За постигане на целта са заложени 9 
мерки, насочени към:

разработване на Общинска иновационна 

стратегия

създаване на съвет по „Иновации и 

европейска интеграция”

насърчаване използването на 

изследователската дейност и технологиите 

от бизнеса

стимулиране сътрудничеството между 

университетите и бизнеса



Общински план за развитие 2007-2013 г.

Отчет на ОПР за периода 

01.01.2011-31.12.2011

подкрепа за създаване и развитие на 

Високотехнологичен парк – Варна и бизнес-

инкубатори

стимулиране развитието на иновационната 

култура

създаване на общински фонд за 

стимулиране на иновации и технологии

подкрепа на Център за иновации и 

предприемачество

иновации в енергийната ефективност и 

ВЕИ.



Общински план за развитие 2007-2013 г.

Отчет на ОПР за периода 

01.01.2011-31.12.2011
Приоритет 1, Специфична цел 2

Повишаване на изследователския, технологичния и 

иновативен потенциал на местната икономика

40 дейности/проекти в изпълнение на 

Специфична цел 2

обща стойност 3 467 454.59 лв., от които 

през 2011 год. са усвоени 162 568 лв.
(информацията е за 37 от дейностите/ проектите)

източник на финансиране – фондове на ЕС,  

собствено финансиране и/или 

съфинансиране от страна на 

бенефициентите, национални фондове. 



Проектно предложение “Интегриран 

градски транспорт на Варна”
Оперативна програма “Регионално развитие”

Бюджет – 112 403 125, 27 лева, 57 470 

805,37 EUR

Продължителност на проекта – до 36 

месеца

Партньор – “Градски транспорт” ЕАД-

Варна

Проектното предложение е внесено на 

15.03.2012 г.

Проект на формуляра за кандидатстване е 

представен на УО и JASPERS на 

11.11.2011 г.



Проектното предложение обхваща 10 

компонентна:

Автоматизирана билетна система;

Система за осигуряване на предимство на 

превозните средства на   Масов градски 

обществен транспорт /МГОТ/ на кръстовища;

Система за информация на пътниците в 

реално време;

Център за управление на МГОТ;

Бърз обществен транспорт /BRT/ - коридор;

Проектно предложение “Интегриран 

градски транспорт на Варна”
Оперативна програма “Регионално развитие”



Проектно предложение “Интегриран 

градски транспорт на Варна”
Оперативна програма “Регионално развитие”

Подвижен състав;

Съоръжения за колоездене;

Подобрения на 3 /три/  крайни спирки;

Подобрения на производствено-

техническата /ПТБ/;

Мерки за подобряване на достъпността.



ПРОЕКТ „Форми на адаптиране към 
климатичните промени чрез 

териториални стратегии” (F:ACTS!)

Програма  INTERRRG IVC

Бюджет за Община Варна по проекта– 123 
000 EUR, 240 567 лева

Продължителност на проекта – до 24 
месеца

Водеща организация – Правителствена 
служба за земеделие и управление на водите –
Холандия 

Цел - да се разработи стратегия, която да 
подобри възможностите за управление на 
водите от крайградската зона и спомогне за 
поддържане на добро качество на водите за 
къпане в Черно море 
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