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Относно: Подкрепа за проект “Български логистичен коридор 

(Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“  

 
Разработен е проект с название “Български логистичен коридор 

(Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“, който има за цел 

да повиши логистичната свързаност на общините от североизточна 

България с Азия и централна Европа чрез изграждане на инфраструктури, 

включително пристанища и центрове за реекспорт. Основните параметри 

на проекта по данни на Министерство на финансите включват необходим 

финансов ресурс от 1.2 млрд. евро, от които 900 млн. евро са осигурени; 

финансиране посредством публично-частно партньорство; норма на 

възвръщаемост от 10-15.7%. Проектът се изпълнява от сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска 

икономическа зона“, чиито учредители са Областна администрация 

Варна, сдружение „Бъдеще за Варна“, Технически университет Варна и 

др.  

Проектът е подаден за съгласуване в Министерството на 

финансите, тъй като кандидатства за включване в Европейския портал за 

инвестиционни проекти. Към момента са получени писма за подкрепа на 

проекта от областните администрации на Варна, Русе, Разград, Добрич и 

Шумен. Очаква се проектът да бъде подкрепен и от общините в региона. 

Потенциалното пренасочване на мащабни международни 

търговски потоци от Азия и близкия изток през България към централна 

Европа несъмнено ще се отрази положително върху икономическите 

параметри на развитие на региона. Планираните дейности като 

изграждане на модерна инфраструктура, вкл. пристанища, центрове за 

реекспорт и рехабилитация на ж.п. връзки пряко кореспондират с добрата 

свързаност на региона и ще доведат до увеличаване на капацитета за 

международна търговия, увеличаване на чуждестранните инвестиции и 

подобряване на трансграничното сътрудничество.  



Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

Изразява подкрепа за проект “Български логистичен коридор 

(Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на Сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска 

икономическа зона“.  
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