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Регионален инвестиционен център – Варна

Програма ФАР 2004– Проект BG 2004/016-711.11.04 
 “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” /"Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Територия - 472 кв.км.
Брой населени места – 23.
Брой жители - 18 573, регистрирани по постоянен адрес, според 
информация от НСИ към 03.02.2007 г.
Административен център - гр. Аксаково.
Адрес: гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” № 58 Б.
Пощенски код: 9154.
Кмет на община Аксаково – инж. Атанас Стоилов /1999-2007/.
Канцелария на Кмета на общината - тел./факс: 05113/ 20 40; 32  93.
Телефонна централа за връзка с администрацията - 05113/ 20 66.
е-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg; web address: www.aksakovo.info

ВАЖНИ ОТСТОЯНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР
Аксаково-Варна -11 км /международно летище – 1 км, морско пристанище – 10 км/.
Аксаково-София /столица, международно летище/ - 440 км.
Аксаково- Русе /най-голямото българско речно пристанище, връзка по суша с Румъния по Дунав мост/ 190 км.
Аксаково-Дуранкулак /КПП с Румъния/ - 97 км.
Аксаково- Силистра /КПП с Румъния/ - 129 км.
Аксаково- Бургас /най-голямото морско пристанище/ - 142 км.
Аксаково- Малко Търново /КПП с Турция през Бургас/ - 238 км.
Аксаково- Капитан Андреево /КПП с Гърция и Турция/ - 345 км.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Община Аксаково е една от съставните общини на област Варна. 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. В състава на община Аксаково влизат 23 населени места с 
център на общината гр. Аксаково.

Селищната мрежа е разположена на Добруджанското плато и малка част по долината на р. Батова. 
Територията представлява 12,4% от територията на Варненска област, 8% от територията на черноморското 
крайбрежие и 0,42% от територията на страната.

ИНФРАСТРУКТУРА
Стратегическото географско положение на община Аксаково е съчетано с транспортни връзки по суша, 

въздух и вода. През територията на общината минава автомагистрала “Хемус”, свързваща гр. Варна със 
столицата. В близост се намират пристанища “Варна-Запад” – 12 км, “Варна-Изток” – 8 км и Фериботен комплекс – 
6 км. Община Аксаково граничи със седем общини – Белослав, Девня, Суворово, Вълчи дол, Добрич, Балчик и 
Варна. Уникалното й разположение благоприятства икономическото, социалното и екологично развитие на 
общината. Общината има излаз на Черно море – 4-километрова ивица.

Летище Варна /гражданско летище за вътрешен и международен транспорт и второто по големина летище в 
България/ се намира на територията на община Аксаково. През летния сезон има чартърни полети до всички 
големи летища в Европа и Азия. В землището на общината попада и теренът, на който се планира изграждането 
на туристическото летище в курортния комплекс Албена.

Основната трайна и постоянна транспортна връзка е между общинския център гр. Аксаково и гр. Варна. Това 
дава възможност на населените места в западната част на общината, чрез общинския център да ползват 
транспортната мрежа и възможностите на община Варна, а другата част от населените места в източната част на 
община Аксаково, чрез крайбрежния път Варна – Балчик, също да използват възможностите на големия 
транспортен център Варна. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково има 
постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие - Златни пясъци, 
Албена, Кранево и Балчик. На територията на общината е развит само автомобилния транспорт. 
Непосредствената близост на общината до община Белослав позволява да се използва и транспортната схема 
на последната – жп транспорт и воден транспорт.
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На територията на общината няма източници, произвеждащи енергия. Захранващи подстанции са: 
Подстанция Максуда, Подстанция Златни пясъци и Подстанция Добрич. Водоснабдителната инфраструктура е 
добре изградена, като всички населени места на територията на общината са централно водоснабдени.

Община Аксаково разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с оптимална за досегашните 
потребности структура за общо образование. Предвид близостта на общината до гр. Варна се счита, че 
населението е обезпечено с учебни заведения за професионална и висша образователна степен.

ИКОНОМИКА
В община Аксаково предвид близостта й с атрактивните туристически летни курортни комплекси край 

морето: КК “Св.Св.Константин и Елена” и КК “Златни пясъци”, както и основната пътна артерия за КК “Албена”, 
пресичаща територията на общината в северната й част, има условия за развитие на селски, ловен и спортен 
туризъм. Промишлеността в община Аксаково е слабо развита на фона на останалите общини от региона – 
Варна, Девня, Белослав.

Районът на община Аксаково има силно изразен селскостопански характер. В района на Аксаково се намира 
най-големият в областта оранжериен комплекс, който предлага целогодишна заетост на голяма част от 
населението. Потенциалът на земеделските земи се счита за предпоставка в развитието на общината, като един 
от приоритетите е свързан с формирането на модерен аграрен сектор. През последните 15 години делът на 
животновъдството непрекъснато намалява. Повечето от дейностите в животновъдството не са механизирани 
или оборудването е твърде старо.

Развиват се отделни подотрасли на леката промишленост. Инвеститорите са от всички браншове - от 
хранително-вкусовата промишленост, месо преработвателната промишленост, екологични производства, 
услуги, ваканционните селища и голф игрища. Близостта до курортните комплекси „Св.Св. Константин и Елена” и 
„Златни пясъци” предразполагат към разширяване развитието на мебелна промишленост и производство на 
строителни материали.

На територията на община Аксаково са обособени две солидни бизнес зони, където са представени 
световноизвестни компании от автомобилната и леката промишленост. Близостта до гр. Варна е причина и за 
обособяването на промишлени зони в с. Яребична, с. Игнатиево, с. Кичево и с. Слънчево. На територията на 
общината функционират следните големи предприятия: Летищен комплекс – Варна, българо-италианското 
дружество “Булит Глас” ООД за производство на огънати стъкла и стъклени мебели, завод за опаковъчно фолио 
на фирма “Фамтекс-Т” ООД гр. Аксаково, “Свинеугоителен комплекс” с. Слънчево и с. Л. Каравелово, 
“Птицекомбинат” с. Слънчево. Първата солидна инвестиция в гр. Аксаково е на компанията “Фамтекс-Т” ООД. 
През 2004 г. стартира и завършва първият етап от създаването на най-големият у нас завод за опаковъчно 
фолио. Заводът е най-големият в Източна Европа и е разположен върху 8 дка застроена площ, където са 
разкрити над 100 работни места.

След отдаването на концесия на Летище Варна - международно летище за вътрешен и международен 
транспорт, на територията на общината стъпва друг мегаинвеститор - концесионерът „Фрапорт” и българския му 
партньор „БМ стар”. Консорциумът инвестира в изграждането на нов летищен терминал.

На територията на община Аксаково са застъпени малки и средни предприятия в областта на изкупуването и 
преработката на селскостопанска продукция /кланици, колбасарници, производство на кисело мляко/, изработка 
на алуминиева и PVC дограма, бетонови разтвори, производство на мебели, перилни препарати и др. Общината 
разполага със свободни терени подходящи за инвестиране в близост до летище Варна и курортен комплекс 
Кранево.

Един от големите реализирани проекти е изграждането на най-големия шоурум на "Форд Мото-Пфое" на 
Балканите, стартирал през 2006 г., с което се слага началото на разгръщането на нова бизнес зона по протежение 
на магистрала "Хемус". В непосредствена близост се намира и новата база на мебелни магазини, собственост на 
фирма „Руди Ан”. От началото на 2007 г. се изгражда селище за отдих на „Бългериън Еър Чартър” върху площ от 6 
дка, което ще включва 27 двойни къщи за ползване от персонала на авиокомпанията. „Евросилекс България” ще 
инвестира в две луксозни селища с декоративни езера и зеленина, спа център и училище по голф, търговска 
мрежа и изкуствен плаж.

В продължение на една година Американската агенция за международно развитие извършва мониторинг на 
общината преди да даде на община Аксаково сертификат "Община, готова за бизнес".

В община Аксаково функционира Център за информация и услуги на гражданите. Центърът, работещ на 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА АКСАКОВО

Град Аксаково За контакт - 05113/ 20 40; Население - 7517 души
Структуроопределящи отрасли - лека промишленост, търговия, услуги. 
Комуникации и инфраструктура - отлична връзка с областния център Варна и 
курортните комплекси; много добра градска инфраструктура, газификация, 
бензиностанции, интернет зали; пощенски и банков клон, Бюро по труда, 
данъчна служба, строителни борси, промишлена зона. Възможност за 
инвестиции - развитие на лека промишленост, създаване на най-голямата 
бизнес зона в България, създаване на нови жизнени предприятия, стимулиране 
развитието на частния сектор, благоприятен климат за развитие на селско 
стопанство /растениевъдство/.

Село Ботево За контакт - 05117/ 220; Население - 171 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и областния център Варна, добра водопроводна 
мрежа, добра плътност на телефонизацията. Възможност за инвестиции - 
възможности за развитие на еко- и селски туризъм, и земеделие.

Село Водица За контакт - 05118/ 217; Население - 153 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и областния център Варна, добра водопроводна 
мрежа, добра плътност на телефонизацията, пощенски клон. Възможност за 
инвестиции - възможности за развитие на земеделие, подходящ климат за 
нетрадиционни култури.

Село Въглен За контакт - 052/ 671 342; Население - 1021 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство; налични: 
производство на мебели, рибен цех. Комуникации и инфраструктура - 
добра пътна мрежа; добра водопроводна мрежа, цифрова телефонна 
централа. Възможност за инвестиции - модернизирано регионално депо за 
твърди битови отпадъци, подходящи терени за развитие на животновъдство.

Село Генерал Кантарджиево За контакт - 05115/ 212; Население - 403 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. Комуникации 
и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа, пощенски 
клон. Възможност за инвестиции - разположено в близост до курортните 
комплекси Албена, Кранево и Балчик, възможности за развитие на еко- и селски 
туризъм, развитие на земеделие /с приоритети лозарство и 
зеленчукопроизводство/.

Село Доброглед За контакт - 05119/ 21 28;  Население - 44 души

Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и с областния център Варна, добра 
водопроводна мрежа. Възможност за инвестиции - благоприятен климат за 
развитие на земеделие /лозарски район/.

принципа "едно гише", пести време, намалява възможностите за корупция и помага на гражданите и бизнеса да 
общуват с администрацията по-лесно.
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Село Засмяно За контакт - 05118/ 280; Население - 123 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство. Комуникации и 
инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа. 
Възможност за инвестиции - благоприятни възможности за развитие на 
земеделие, подходящ климат за нетрадиционни култури.

Село Зорница За контакт - 051108/ 366; Население - 59 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство. Комуникации и 
инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа. 
Възможност за инвестиции - благоприятни възможности за развитие на 
земеделие, подходящ климат за нетрадиционни култури.

Село Игнатиево За контакт - 05119/ 21 10; Население - 4175 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, услуги; налични: цехове 
за производство на мебели, перилни и миещи препарати, бутилиране на олио, 
оранжериен комплекс, разсадник, зърнобаза. Комуникации и 
инфраструктура - много добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна; добра плътност на телефонизацията; 
добра водопроводна и канализационна мрежа, интернет зала; пощенски клон, 
бензиностанция, заведения за бързо хранене. Възможност за инвестиции - 
благоприятно разположение до автомагистрала „Хемус”, Летище Варна, 
Фериботен комплекс, благоприятен климат за развитие на земеделие /наличие 
на един от най-големите в региона оранжерийни комплекси/.

Село Изворско За контакт - 051108/ 270; Население - 848 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство. Комуникации и 
инфраструктура - добра пътна мрежа; добра водопроводна мрежа, цифрова 
телефонна централа. Възможност за инвестиции - благоприятно 
разположение в близост до главен път Варна – Добрич, подходящи 
възможности за развитие на еко- и ловен туризъм, благоприятен климат за 
развитие на земеделие.

Село Долище За контакт - 051104/ 278; Население - 233 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. Комуникации 
и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа, пощенски 
клон, цифрова телефонна централа. Възможност за инвестиции - 
разположено в близост до курортните комплекси Албена и Кранево, 
възможности за развитие на еко- и селски туризъм, и земеделие.

Село Кичево За контакт - 052/ 673 272;  Население - 795 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм, услуги; 
налични: цехове за производство на перилни препарати, бутилиране на олио 
и оцет, земеделска кооперация, птицеферма. Комуникации и 
инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна; добра плътност на телефонизацията; 
добра водопроводна мрежа, пощенски клон, бензиностанция, автосервиз, 
заведения за бързо хранене. Възможност за инвестиции - благоприятно 
разположение до път Варна - Албена, благоприятни възможности за развитие 
на еко- и селски туризъм, и земеделие.
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Село Климентово За контакт - 05115/ 270; Население - 144 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. Комуникации 
и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа. 
Възможност за инвестиции - населеното място е разположено в близост до 
курортните комплекси Албена и Кранево, подходящи възможности за развитие 
на еко- и селски туризъм, и земеделие.

Село Крумово За контакт - 05116/ 237; Население - 140 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. Комуникации 
и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа. 
Възможност за инвестиции - населеното място е разположено в близост до 
главен път Варна – Добрич, подходящи възможности за развитие на еко- и 
селски туризъм, благоприятен климат за развитие на земеделие.

Село Куманово За контакт - 052/ 673 277;  Население - 190 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. Комуникации 
и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа, добра 
плътност на телефонизацията; енергоспестяващо улично осветление. 
Възможност за инвестиции - населеното място е разположено в близост до 
главен път Варна – Албена, подходящи възможности за развитие на еко- и 
селски туризъм, благоприятен климат за развитие на земеделие.

Село Любен Каравелово За контакт - 051103/255;  Население - 190 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, ловен туризъм. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и с областния център Варна; добра 
водопроводна мрежа, пощенски клон. Възможност за инвестиции - 
благоприятно разположение в близост до главен път Варна – Добрич, 
подходящи възможности за развитие на еко- и ловен туризъм, и земеделие.

Село Новаково За контакт - 05116/ 215; Население - 49 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство. Комуникации и 
инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа. 
Възможност за инвестиции - населеното място е разположено в близост до 
главен път Варна – Добрич, възможности за развитие на земеделие.

Село Орешак За контакт - 052/ 675 217;  Население - 106 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. Комуникации 
и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с общинския център 
Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна мрежа, добра 
плътност на телефонизацията. Възможност за инвестиции - населеното 
място е разположено в близост до главен път Варна – Албена, подходящи 
възможности за развитие на еко- и селски туризъм, и земеделие.

Село Осеново За контакт - 051106/ 220;  Население - 224 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и с областния център Варна, добра 
водопроводна мрежа, пощенски клон, цифрова телефонна централа. 
Възможност за инвестиции - населеното място е разположено в близост до 
курортните комплекси Албена, Кранево и Балчик, подходящи възможности за 
развитие на еко- и селски туризъм, и земеделие.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ОБЩИНА АКСАКОВО
Да постигне стабилни темпове на икономически растеж и нови, по-високи стандарти на жизнената 

среда.
Стратегическата цел за развитието на общината, която тя си е поставила е формулирана в Общинския план 

за развитие 2007-2013. Разработеният план за развитие на община Аксаково е в съответствие със специфичните 
дългосрочни цели и приоритети, заложени в стратегията за развитие на област Варна 2007-2013 г. и приетите от 
Общински съвет Аксаково – програма за опазване на околната среда и стратегия за развитие на селското 
стопанство.

Необходимо е повишаване на капацитета на община Аксаково за усвояване на средства по Европейските 
фондове. Прилагането на принципа на партньорство е механизъм за повишаване на капацитета за усвояване на 
средства на общината.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
През последните години община Аксаково е спечелила редица проекти в областта на инфраструктурата и 

образованието. Проекти, по които все още се търсят инвестиции: Община Аксаково търси инвестиции за 
подобряване на инфраструктурата си: ремонт на училища, детски градини, общински сгради; ремонт на пътища; 
подобряване на водоснабдяването и канализацията; газифициране; подобряване на уличната мрежа в 
общината.

Село Припек За контакт - 05119/ 23 01;  Население - 43 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и с областния център Варна, добра 
водопроводна мрежа. Възможност за инвестиции - населеното място е 
разположено в близост до автомагистрала „Хемус”, благоприятен климат за 
развитие на земеделие /лозарски район/.

Село Радево За контакт - 05116/ 231;  Население - 24 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и с областния център Варна, добра 
водопроводна мрежа. Възможност за инвестиции - благоприятен климат за 
развитие на земеделие.

Село Слънчево За контакт - 05119/ 20 19;  Население - 634 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм, услуги; 
налични: свинеугоителен комплекс, птицекомбинат, бетонов възел, два 
дърводелски цеха. Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна 
връзка с общинския център Аксаково и с областния център Варна, добра 
водопроводна мрежа, пощенски клон, заведения за бързо хранене. 
Възможност за инвестиции - благоприятно разположение до автомагистрала 
„Хемус”, възможности за развитие на еко- и селски туризъм, и земеделие 
/лозарство и зеленчукопроизводство/.

Село Яребична За контакт - 052/ 671 341;  Население - 79 души
Структуроопределящи отрасли - селско стопанство, туризъм, услуги. 
Комуникации и инфраструктура - добра пътнотранспортна връзка с 
общинския център Аксаково и с областния център Варна, добра водопроводна 
мрежа, добра плътност на телефонизацията. Възможност за инвестиции - 
населеното място е разположено в близост до главен път Варна – Албена, 
подходящи възможности за развитие на еко- и селски туризъм, и земеделие.
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ОБЩИНСКИ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
“Глобал Рейтингс” АД присъди първоначален дългосрочен кредитен рейтинг BBB - /положителна 

перспектива/ на Община Аксаково през октомври 2006 г. Краткосрочният кредитен рейтинг на общината е ”а-1”. 
Рейтингова агенция “Глобал Рейтингс” АД е акционерно дружество учредено през декември 2005 г. с цел 
предоставяне на висококвалифицирана, независима и обективна оценка на цялостното финансово представяне, 
пазарна позиция и конкурентоспособност на клиента. Рейтингът представлява безпристрастна оценка на 
кредитоспособността и надеждността на общината да обслужва задълженията си точно и навреме. Основни 
положителни фактори, влияещи върху рейтинга на общината са: нулева задлъжнялост за периода 2003-2006 г; 
общинското ръководство не планира в средносрочен план емитирането на дълг; увеличение на собствените 
приходи.

Общината може да генерира допълнителни приходи чрез допълнителни мерки за повишаване 
събираемостта на местните данъци и такси, от продажба на държавно и общинско имущество, както и от 
отдаване под наем на общинско имущество. Общинската администрация се стреми да редуцира разходите и да 
увеличава собствените приходи, а така също и да търси алтернативни източници за финансиране.

Основни отрицателни фактори, влияещи върху рейтинга: недостатъчна, според международните 
стандарти, гъвкавост при изпълнението на бюджета.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
През периода 1985-1994 г. населението на общината нараства със средногодишен темп 0,78%.
Населението на община Аксаково към 03.02.2007 г. наброява 18 573 души, от които 57,9% са в 

трудоспособна възраст, 20,2% са в подтрудоспособна и 21,9% са в надтрудоспособна възраст.
Общинският център Аксаково е един от малкото селища в общината с положителен естествен прираст, 

стабилен ръст на населението и прогресивна възрастова структура.
Поради атрактивното месторазположение на населените места в общината се наблюдава заселване на от 

български и чуждестранни граждани.
В община Аксаково може да се разчита на резерв от трудов ресурс. По анкетни данни, безработните в 

община Аксаково са с нисък образователен ценз. Около 75% от тях са с основно и по-ниско образование, което 
предполага създаване и развитие на производства и дейности, изискващи по-ниска степен на образование и 
професионална квалификация.

Такава е характеристиката и по населени места с изключение на гр. Аксаково, където с висше образование 
са над 5%, с полувисше – над 3% и със средно образоване – над 35% от населението.

Социално-икономическото развитие на община Аксаково и еднообразният характер на производството 
/развитието главно на селско стопанство/ осигурява ниска заетост на населението в териториалните си граници. 
Ето защо на лице е висока подвижност на активното население, измерена с ежедневните трудови пътувания 
извън общината. Като цяло стратегическият ресурс за развитие на общината са младите и образованите хора, 
които носят в себе си високите критерии и готовност да се конкурират.

АСОЦИАЦИИ, ЧЛЕНСТВА, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ И ПАРТНЬОРСТВА
Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за 

икономическо развитие - Варна. Направени са постъпки за побратимяване с градове в САЩ, Шотландия, Италия, 
Гърция, Полша и Молдова.

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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