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ЗА РАПИВ 

«РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И 

ИНОВАЦИИ – ВАРНА» РАПИВ - изпълнител на договор за 

разработване на ОПР на Община Варна 2014-2020г. №Д13000362ВН 

 

РАПИВ е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в 

обществена полза за стимулиране на регионалната икономика чрез 

развитие на предприемачеството и иновациите. 

  

РАПИВ осъществява своята дейност  

в три основни направления: 

•Високотехнологичен бизнес инкубатор 

•Център за иновации и трансфер  

на технологии 

•Високотехнологичен парк - Варна 

 

  



ЗА РАПИВ 

  

РАПИВ ИМА: 

 изграден екип от експерти по европейска интеграция; 

 10-годишен натрупан опит в процеса на формулиране  

 на регионалните иновационни стратегии на България; 

 преминато обучение на 

 ЕК за прилагане на  

 добри практики 

 и методология в областта  

 на стратегическото планиране; 

 участиe в мрежата на  

 Иновативните региони  

 в Европа (IRE). 

 



ЗА РАПИВ 

Екипът на РАПИВ е реализирал 25 големи проекта, от които 

10 европейски, като по-значими са: 

•Регионална иновационна стратегия на   

Североизточния регион на планиране  

(NE-BG RIS) (2008г.), VI РП на ЕК; 

•Актуализация на Общински план  

за развитие на Община Варна за  

периода 2007 – 2013 година (2008г.) 

•Анализ на икономическата структура и перспективи за растеж на 

Община Варна, във връзка с разработване на кредитния рейтинг на 

Общината (2010г.) 

•Разработване на концепция за икономическо развитие на общините, 

предложени за включване в Регионалната устройствена схема 

(2010г.), ОПРР 

•Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните 

промени (REGIOCLIMA) (2008-2011г.), INTERREG IVC на ЕК 

•Свързване на територията чрез иновационната мрежа (INOLINK) 

(2010-2012г.), INTERREG IVC на ЕК 



Значимост на ОПР за Община Варна 

 

ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

 

Главен стратегически документ за социално-икономическата 

политика на Общината; 

Определя средносрочни цели и приоритети за интегрирано и 

устойчиво местно развитие; 

Документ, който да ръководи основните действия на 

общинската администрация; 

Документ, който да има обвързаност с годишните бюджетни 

програми и прогнози на Общината; 

Документ, изпълнението на чийто мерки да e обвързано с 

планирането на човешките ресурси в Общината.  

 



 
Обвързаност на ОПР с други стратегически документи 

• Стратегия “Европа 2020” 

• Национална програма за развитие на 
България 2020 

• Национална стратегия за регионално 
развитие 2012-2022г. 

• Регионален план за развитие на 
Североизточен район за периода 
2014-2020г. 

• Областна стратегия за развитие на 
Област Варна 2014-2020г. 

 

Документи  

за стратегическо 
развитие  

• Национална концепция за 
пространствено развитие за периода 
2013-2025г. 

• Общ устройствен план на Община Варна 

• Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие – гр. Варна 

Документи за 
стратегическо 
устройствено 
планиране на 
регионалното 

развитие 

ОПР Варна   

2014-2020г. 



 

 

Структура на ОПР на Община Варна 2014-2020г. 

СИТУАЦИОНЕН 
АНАЛИЗ 

• ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

• СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

• РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ 

• ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И 
ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

• ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

• АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

ИЗВОДИ 

• ПРОБЛЕМИ 

• ПОТЕНЦИАЛИ 

SWOT АНАЛИЗ 

• СИЛНИ СТРАНИ 

• СЛАБИ СТРАНИ 

• ВЪЗМОЖНОСТИ 

• ЗАПЛАХИ 
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Структура на ОПР на Община Варна 2014-2020г. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

• ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 2020 

• ИЗПЪЛНИМИ И ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ 

• ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

• ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

• ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

• ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И РЕЗУЛТАТ 

• ГРАФИК И СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 
ОЦЕНКА   

ПРОГРАМА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

• ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

• ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

• ЗВЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ 
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    Включване на гражданското общество в планирането на местно ниво 

1) Обществени обсъждания 

 

2) Обществени консултации и предложения от заинтересованите 

страни 

 

3) Фокус групи по тематични области:  

• Стопански сектор 

• Социални дейности,  

 здравеопазване, младежки  

 дейности и спорт 

• Образование, наука и култура 

• Инфраструктура   

• Околна среда 

 

 

 



Етапи за разработване на ОПР на Община Варна 2014-2020г. 

• Обща характеристика на 
Общината 

• Състояние на местната 
икономика 

• Развитие на социалната 
сфера и човешките ресурси 

• Инфраструктурно развитие 

• Екологично състояние 

• Административен 
капацитет 

• Синтезен SWOT анализ 

Анализ на 
икономическото 

и социалното 
развитие на 
общината 

 

• Определяне на 
йерархичната структура и 
връзки между отделните 
елементи на стратегията 

• Очертаване на визия за 
развитието на Община 
Варна 2014-2020г. 

• Формулиране на цели и 
приоритетни области 

• Конкретизиране на 
изведените приоритети в 
оперативни мерки 

 

Визия, цели и 
приоритети на 

ОПР 

 

• Предвидени финансови 
ресурси 

• Разпределение на 
финансовите ресурси 
спрямо принадлежността 
им към приоритетна област 
и по възможни финансови 
източници 

Индикативна 
финансова 

таблица 

Фокус групи с участието  

на заинтересованите страни  

и консултиране на резултатите  

с обществеността 

Обществени 

предложения и 

обществено 

обсъждане 

 

 

Консултиране  

с партньорите 

 

 



 Етапи за разработване на ОПР на Община Варна 2014-2020г. 

• Индикатори за въздействие, 
които проследяват 
изпълнението на 
стратегическите цели 

• Индикатори за резултат, 
които проследяват 
изпълнението на 
приоритетите и мерките 

Индикатори за 
наблюдение и 

оценка на ОПР 

• График за наблюдение на 
реализацията на плана 

• Описание на структура за 
наблюдение и контрол за 
реализацията 

• Механизъм за актуализация 

Действия по 
наблюдението, 

оценката и 
актуализацията 

на ОПР 

• Списък с дефинираните 
проекти и тяхната 
принадлежност и принос 
към целите, приоритетите 
и мерките, времеви график 
и финансови източници за 
реализацията им 

• Структура и съдържание на 
ограничен брой 
приоритетни проекти 

• Организационна структура 
за реализация на проектите 

Програма за 
реализация на 

ОПР 

Обсъждане с 

партньорите и 

информиране на 

обществеността 

Обсъждане  

с партньорите  

и обсъждане на 

предложения за участие 

на НПО в процеса на 

мониторинг и оценка 

Обсъждане с 

партньорите и 

информиране на 

обществеността 



  Етапи за разработване на ОПР на Община Варна 2014-2020г. 

• Цялостно завършване и 
обсъждане на ОПР 

Завършване на 
ОПР 

• Внасяне на ОПР за одобрение в 
Комисиите на Общински съвет 

• Одобрение от Общински съвет 

Гласуване на ОПР от 
Общински съвет 

Обществено 

представяне и 

обсъждане 

 



ОПР ВАРНА 2014г. – 2020г. 

  

I. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

 

1. Обща характеристика на общината;  

2. Състояние на местната икономика;  

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;  

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност 

на територията;  

5. Екологично състояние и рискове;  

6. Административен капацитет; 

7. SWOT анализ. 

 



ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 

Фиг.1.4. Брой на населението на Община Варна (Източник: НСИ). 



ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 

Фиг.1.9. Естествено движение на населението (Източник: НСИ). 



ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 

Фиг.1.10. Механичен прираст на населението. (Източник: НСИ). 



Фиг. 2.3. Дял на икономическите сектори в брутната добавена 

стойност (Източник: НСИ). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг. 2.6. Предприятия в Община Варна по групи според броя на заетите в тях 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг. 2.9. Нетни приходи от продажби и брой предприятия в област Варна за 2011г. (Източник НСИ). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг. 2.19. Разходи за НИРД (хил. лв.) в община Варна и процентен дял спрямо България 

(Източник НСИ). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг. 2.21. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от населението 

 (Източник: Институт за пазарна икономика) 

 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг. 2.22. Преки чуждестранни инвестиции в област Варна и в Община Варна (млн. евро), 

 (Източник: НСИ). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 2.24. Бюджет (в млн. лв.) на община Варна и % изменение спрямо предходна година (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



                                Фигура 2.25. Структура на приходите (в %) в бюджета (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 2.27. Относителен дял на разходите (в %) по функции (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг.2.35. Брутен вътрешен продукт в лева на глава от населението (Източник: НСИ). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



 Фигура 3.1. Наети лица (брой) по трудово или служебно правоотношение в община Варна (Източник: НСИ). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 3.3. Равнище на безработица (%) (Източник: Агенция по заетостта -Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 3.5. Средна годишна работна заплата (лв.) на наетите лица по  

трудово и служебно правоотношение  (Източник: НСИ). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



   Фигура 3.9. Въведени в експлоатация новопостроени жилища (брой) в община Варна (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 3.13. Брой подпомагани лица за 2012 година (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 3.18. Структура по образование на населението на  Община Варна  към 2011 г. (НСИ, Преброяване 2011г.). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 3.19. Брой  формации за осмисляне на свободното време на децата и младите хора 

(Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 4.2. Схема на първостепенна улична мрежа  на община Варна (Източник: ОУП – Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 4.12. Комуникационна мрежа на Община Варна (Източник: ОУП – Варна) 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 5.1. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг 

 (Източник: Годишни доклади на РИОСВ – Варна) ФПЧ10  (μg/m3). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 5.11. Разпределение на наблюдаваните пунктове  в Община Варна според регистрираните шумови нива 

  (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Година 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой заети лица 1180 1116 1053 1103 1048 

 

Таблица 6.1. Брой заети лица в Общинска администрация Варна (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг. 6.1. Брой заети лица в Общинската администрация Варна по възраст  

и година (Източник: Община Варна) 

 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 

 II. ВИЗИЯ 

 ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА С УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, 

СЪХРАНЕНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И 

ПРОСПЕРИРАЩ МОРСКИ, КУЛТУРЕН, АКАДЕМИЧЕН, 

ТРАНСПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР. 

 

 ГЛАВНА ЦЕЛ 

 Постигане на интегрирано устойчиво развитие и повишаване 

на стандарта на живот на Варна, чрез ефективно използване 

на собствените ресурси и разширяване на партньорството в 

Европейския съюз. 

 



 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.  

 ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА 

ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 

СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИИТЕ. 

 

 Приоритет 1. Стимулиране на предприемачеството на основата на 

икономика на знанието. 

 Специфична цел 1.1. Повишаване на жизнеспособността и 

конкурентоспособността  на МСП. 

 Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на приоритетните 

сектори на община Варна и изграждане и развитие на клъстери. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 Приоритет 2. Подобряване на качеството на образованието. 

 Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпно и качествено образование за 

развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и 

осигуряване на нейната адаптивност спрямо  потребностите на пазара на 

труда. 

 Специфична цел 1.4. Увеличаване на дела на младото поколение със 

завършено висше и средно образование в съответствие с изискванията на 

регионалната и националната икономика. 

 Приоритет 3. Повишаване ефективността на иновациите и научните 

изследвания. Подкрепа на високотехнологични производства и услуги. 

 Специфична цел 1.5. Насърчаване и развитие на научноизследователската и 

иновационна дейност за технологичното развитие в предприятията. 

 Специфична цел 1.6. Подкрепа за високотехнологичните производства и 

услуги. 

  Приоритет 4. Създаване на благоприятна среда за привличане на 

инвестиции и стимулиране на публично-частно партньорство. 

 Специфична цел 1.7. Стимулиране на публично-частното партньорство. 

 Специфична цел 1.8. Създаване на благоприятна среда за привличане на 

инвестиции 

 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.  

 ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА ЗАЕТОСТ, 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ. 

 

 Приоритет 2.1. Осигуряване на възможности за заетост, 

намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване. 

 Специфична цел 2.1. Осигуряване на възможности за заетост и повишаване 

на трудовите доходи с акцент на младежката заетост. 

  Специфична цел 2.2. Развитие на социалните услуги и социалната 

интеграция. 

  

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 Приоритет 2.2. Подобряване на системата на здравеопазване, 

включително при бедствия и аварии. 

 Специфична цел 2.3. Повишаване на качеството и ефективността на 

здравните услуги. 

 Специфична цел 2.4. Осигуряване на опазване на здравето и живота на 

хората и материалната среда при природни бедствия и аварии и в условия на 

кризи. 

  

 Приоритет 2.3. Развитие на културата и културните институции, 

разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до 

изкуство и култура. 

 Специфична цел 2.5. Подобряване на условията за развитие на изкуствата и 

културата. 

 Специфична цел 2.6. Разширяване и улесняване на достъпа на гражданите 

до изкуство и култура. 

  

  

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 Приоритет 2.4. Създаване на условия за спорт и пълноценно 

използване на свободното време на младите хора. Превенция на 

рисковото поведение сред децата и младите хора. 

 Специфична цел 2.7. Създаване на условия за пълноценно използване на 

свободното време на младите хора. 

 Специфична цел 2.8. Развитие на спорта и туризма и  повишаване на 

физическата култура на населението. 

 Специфична цел 2.9. Превенция на рисковото поведение сред децата и 

младите хора на града. 

 

 Приоритет 2.5. Развитие на гражданското общество и 

подобряване на институционалната среда за по-висока 

ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.  

 Специфична цел 2.10. Подобряване на институционалната среда чрез 

предоставяне на достъпни електронни услуги. 

 Специфична цел 2.11. Ефективно взаимодействие на общинската 

администрация със структурите на гражданското общество. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. 

 ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ВАРНА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ  

МРЕЖИ И ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

 

 Приоритет 3.1.: Подобряване на научната и технологична 

инфраструктура на Община Варна. 

 Специфична цел 3.1.: Укрепване и разширяване инфраструктурата за НИРД 

и иновации.  

 Специфична цел 3.2.: Създаване на общинска бизнес инфраструктура – 

Високотехнологичен парк и центрове за трансфер на знания и технологии.  

 

      Приоритет 3.2.: Изграждане на нова и модернизиране на 

съществуващата техническа инфраструктура на Общината, за 

подобряване на териториалната свързаност и достъпност до 

обектите за публични услуги. 

 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 Специфична цел 3.3.: Стимулиране развитието на град Варна и повишаване 

значението му на град от европейската мрежа от урбанистични центрове и 

източен портал на ЕС. 

 Специфична цел 3.4.: Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната 

и уличната инфраструктури в Общината и адекватна на нуждите за 

свързаност и достъп до публични услуги организация на движението. 

 Специфична цел 3.5: Подобряване на енергийната ефективност, развитие на 

енергийните мрежи с разширяване използването на ВЕИ. 

 Специфична цел 3.6: Подобряване на транспортната свързаност и времето за 

достъп до публични услуги чрез екологично чист масов обществен пътен 

транспорт (МОПТ). 

 Специфична цел 3.7: Интензификация на процеса по подобряване на ВиК 

инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води с изграждане и 

разширяване на пречиствателни съоръжения. 

 Специфична цел 3.8: Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване 

на “цифровата изолация” в слабо населените селища на Общината (чрез 

използване на сградите на пощите/кметствата за целта). 

 Специфична цел 3.9: Насърчаване на публично-частното партньорство при 

изграждането на инфраструктурни проекти на територията на Общината. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 Приоритет 3.3.: Щадящо използване на ресурсите, опазване и 

възстановяване на околната среда и адаптиране към 

измененията на климата на територията и населението на 

Община Варна. 

 Специфична цел 3.10.: Приоритетно прилагане на мониторинг за 

опазване на околната среда при добивната индустрия на сушата и в 

акваторията. 

 Специфична цел 3.11.: Защита от ерозионни, абразионни и свлачищни 

процеси, превантивни мерки за справяне с екстремни природни бедствия 

и за адаптиране на населението и територията на Община Варна към 

въздействията на измененията на климата. 

 Специфична цел 3.12.: Интегрирано управление на крайбрежни зони и 

постигане на добро екологично състояние на морските води.    

 Специфична цел 3.13.: Приоритетно финансиране на дейности, 

насочени  към предотвратяване образуването на отпадъци, депониране, 

обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и 

рекултивация на замърсени територии. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. 

  РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВАРНА ЧРЕЗ 

МЕЖДУРЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 Приоритет 4.1. Развитие на междурегионалното партньорство на 

национално и европейско ниво. 

 Специфична цел 4.1. Увеличаване на сближаването на агломерационния 

ареал Варна чрез пространствена и функционална интеграция на Община 

Варна с близките Общини 

 Специфична цел 4.2. Разширяване на сътрудничеството с европейски 

общини за насърчаване на публично частното партниране при трансфера на 

добри практики от Европейския съюз  

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



 Приоритет 4.2. Черноморско трансгранично сътрудничество 

 Специфична цел 4.3. Насърчаване създаването на международни мрежи за 

икономическо и социално развитие , основано на общи ресурси. 

 Специфична цел 4.4. Подкрепа за стимулиране на международните контакти 

и партньорства за постигане на високо ниво на развитие на морската 

индустрия и туризма 

  

 Приоритет 4.3. Подкрепа за важни международни културни 

събития, организирани от община Варна, издигащи европейския 

имидж на града. 

 Специфична цел 4.5. Насърчаване на дейности и проекти, които съдействат 

Варна да е конкурентоспособна „Европейска младежка столица 2016г.” и 

„Европейска столица на културата 2019г.”. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 



• Постигане на гъвкава и адаптивна структура на 

администрацията, притежаваща необходимия 

капацитет за оптимално усвояване на средствата по 

европейски проекти;  

• Обществените консултативни съвети към кмета на 

Общината да включват изявени експерти от бизнеса, 

Университетите и НПО по обективни критерии, според 

приоритетните области на ОПР; 

• Разширяване на системата от електронните услуги, 

ориентирана към потребителите; 

• Изграждане на необходима бизнес инфраструктура на  

определена зона за високотехнологично развитие; 

 

 

НЯКОИ ИЗВОДИ 



• Създаване на Общински фонд за подкрепа на 

стартиращи предприятия; 

• Създаване на фонд за финансово подпомагане на 

собственото участие на неправителствените организации 

в европейски програми и проекти; 

• Техническата инфраструктура на Община Варна не 

може да посрещне нуждите на нейния интегриран растеж 

и най - належащо е приоритетното разрешаване на 

проблемите; 

• Засилване на ангажираността на общинската 

администрация с проблемите за околната среда; 

• Повишаване на прозрачността на бюджетното 

прогнозиране, планиране и изпълнение и обвързване с 

ОПР. 

 

НЯКОИ ИЗВОДИ 



АНКЕТА 

 

1. Кои са според Вас най-значимите проблеми за бъдещото 

развитие на Община Варна в областта на дейност на 

Вашата организация и общо?  

 

2. Имате ли предложения за цели и приоритети в 

стратегическата част на Общинския план за развитие на 

Варна за периода 2014-2020 г.  

 

3. Вашите предложения за конкретни проекти и дейности, 

които да бъдат включени в Общинския план за развитие на 

Варна за периода 2014-2020 г. за решаване на актуалните 

проблеми на Община Варна. 

 

 

 



1. Отговори на анкетата – срок 01.08.2013 г.; 

 

2. Предложения за аналитичната и за 

стратегическата част на ОПР – срок 08.08.2013г. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ  

НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР  

НА ОБЩИНА ВАРНА 2014-2020г. 
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Фиг. 7.1. Влияние на елементите на външната среда върху състоянието на общината 



Фиг. 7.2. Оценка на вътрешните характеристики на общината 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фиг. 7.3. Брой на позитивните и негативните фактори  

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



 Подсилваща стратегия произлиза от външно/вътрешни връзки и включва фактори 

и ключови ресурси, които вече съществуват в или извън Oбщината. Тази стратегия 

цели да подсили силните страни на Oбщината с външни ресурси и да използва тези 

силни страни за привличане на чужди инвестиции.  

 

 Разширяваща стратегия произлиза от външно/вътрешни - във вътрешността на 

общината използва вътрешни и външни средства, за да обхване слабостите 

(модернизацията на индустрията, подобряване на местната инфраструктура, 

обучаване на административни служители и т.н.) или да редуцира техния ефект 

(недоверието и стереотипите, произлизащи от липса на опит и познания за 

пазарните механизми или др.п.).  

 

 Мобилизационна стратегия използва същите инструменти като предишните две, 

но е насочена към преценяване на тези рискове и опасности, които могат да 

затруднят развитието на общината. Тя мобилизира вътрешни и външни фактори и 

ресурси, за да предпази онези дейности, които спомагат за това развитие.  
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Фигура 3.11. Брой легла в Община Варна (Източник: Община Варна). 

ОПР ВАРНА 2014 г. – 2020 г. 



Фигура 3.15. Брой деца обхванати в детските заведения (Източник: Община Варна). 
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Фигура 3.16. Брой учители и учащи (Източник: Община Варна). 
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