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Abstract: The report examines the initiative for channeling young people's innovative vision for urban development 
under the “Varna - European Youth Capital” program. The concept of the program and the key directions are clarified. 
The objectives, activities and approved projects are presented under the key strand "Inno Think Tank". On this basis, 
"Conceptual Design for the Construction of a Multifunctional Sport and Recreation Zone" was developed in the Levski 
neighborhood, Varna. Increases in the investment attractiveness of the urban environment and in the involvement of the 
public in European local-level programs are expected as a result of the realization of the project. 
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Увод 
Съвременните динамични процеси, които 

протичат в градската територия, налагат общи-
ните в България да се стремят да осигурят ико-
номически растеж, подобрено качеството на жи-
вот, повишаване на заетостта, създаване на ка-
чествена инфраструктура, привлекателна градска 
среда и ред други подобрения. В последните го-
дини усилията са насочени към активното учас-
тието на младежите в тази насока. Активно се 
използват възможностите предоставени от Евро-
пейския съюз за въздействие и развитие на град-
ската среда. По този начин се увеличава инвес-
тиционната привлекателност и се стимулира ин-
веститорския интерес на местно равнище към 
градската територия. 

Разглежданият въпрос се отличава със значи-
мост и актуалност поради интердисциплинарния 
си характер и силно влияние върху икономичес-
ките и социални процеси, протичащи в общест-
вото. 

Целта на авторите на настоящата статия е да 
анализират възможностите на реализираните 
проекти от европейски програми на местно рав-
нище за повишаване на инвестиционната прив-
лекателност на градската среда. 

За обект на изследване е взет конкретен про-

ект от Европейската програма „Варна-Европей-
ска младежка столица 2017”, а именно: „Идеен 
проект за изграждане на мултифункционална 
спортно-рекреационна зона” в ж.к. „Левски”, 
град Варна. 

От така поставената цел произтичат следните 
задачи: 

1. Проучване и анализ на инициатива „Евро-
пейска младежка столица” на Европейски мла-
дежки форум. 

2. Представяне на Концепция „Вълна от ино-
вации” (Inno Wave) по програма „Варна – Евро-
пейска младежка столица 2017”. 

3. Разработка на „Идеен проект за изграждане 
на мултифункционална спортно-рекреаци-онна 
зона” в ж.к. „Левски”, гр. Варна по ключово нап-
равление „Иновативен мозъчен тръст” (Inno 
Think Tank). 

Инициатива „Европейска младежка 
столица” на Европейски младежки форум 
Европейският младежки форум (European 

Youth Forum) е международна организация, съз-
дадена през 1996 г. от национални младежки съ-
вети и международни неправителствени младеж-
ки организации. Той се стреми да защитава ин-
тересите на младите хора в цяла Европа и насър-
чава активното им участие в изграждането на 
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обща Европа. Европейският младежки форум 
сътрудничи с международни институции, главно 
с Европейския съюз (European Union), Съвета на 
Европа (the Council of Europe) и Организацията 
на обединените нации (the United Nations). Така 
се насочва потока от информация и мнения меж-
ду младите хора и политиците. Европейският 
младежки форум има 104 членове – Национални 
младежки съвети (National Youth Councils) и 
международни неправителствени младежки ор-
ганизации (Non-governmental Youth Organiza-
tions). В това число се включва и Национален 
младежки форум - България, който е най-
голямата формална платформа на младежки ор-
ганизации в България, обединяваща 40 неправи-
телствени младежки организации. С приоритет 
на действие в областта на образование, граждан-
ска активност, демографска политика, здраве и 
физическа активност, младежка заетост и устой-
чиво развитие. 

„Европейска младежка столица” (European 
Youth Capital) е инициатива на Европейския мла-
дежки форум, която стартира през 2009 г. „Евро-
пейска младежка столица” е награда, която се 

присъжда на европейски град за период от една 
година. По този начин се предоставя възможност 
на града да демонстрира чрез многостранната си 
програма своя културен, социален, политически 
и икономически живот и развитие, свързани с 
младежта. Процедурата за подбор на Европейс-
ката младежка столица се провежда ежегодно. 
Процесът на кандидатстване е едногодишен. Не-
зависимо жури (организации, институции и 
структури като Конгреса на местните и регио-
налните власти в Европа, Съвместния съвет по 
въпросите на младежта от Съвета на Европа, Ев-
ропейския парламент, Съвета на европейските 
общини и региони, Комитета на регионите, уни-
верситетите и интересите на частния сектор под-
крепят процеса и много повече участници са по-
канени да се присъединят към журито всяка го-
дина) свикано от Европейски младежки форум 
оценява кандидатите, а след обявяване на резул-
татите, на победителя се дава две години срок за 
подготовка. В таблица 1 са представени последо-
вателно по години (от 2009 до 2019 г.) градовете 
получили титла „Европейска младежка столица”. 

Таблица 1. 
Европейски младежки столици (ЕМС) 

№ Година Държава Градове „ЕМС” 
1. 2009 Холандия Ротердам 
2. 2010 Италия Торино 
3. 2011 Белгия Антверпен 
4. 2012 Португалия Брага 
5. 2013 Словения Марибор 
6. 2014 Гърция Солун 
7. 2015 Румъния Клуж-Напока 
8. 2016 Азербайджан Ганджа 
9. 2017 България Варна 

10. 2018 Португалия Кашкайш 
11. 2019 Сърбия Нови Сад 

Източник: Разработена от авторите по данни от програма „European Youth Capital” достъпна на 
http://www.europeanyouthcapital.org 

Както се вижда от таблица 1 победителите не 
са административни столици, защото акцентът 
на програмата е да се работи в посока децентра-
лизация. Целта е да се подкрепят градове, който 
имат потенциал за развитие и намерение за отст-
раняване на слабите си страни. Те се насърчават 
след изтичането на програмата да продължат и 
да разширят прилагането на нови идеи и инова-
тивни проекти по отношение на активното учас-
тие на младите хора в обществото и градската 

среда. Стремежът е да се създаде модел за по-
нататъшно развитие на политиките за младежта в 
други европейски общини. Избраните градове за 
европейски младежки столици работят, за да 
създадат стандарт за високи постижения, от кой-
то другите общини да заимстват добри практики. 
Тъй като програмата е сравнително млада до тук 
общини получили наградата са разглеждани като 
„пионери” на движението за създаване на една 
по-добра среда за младежта и по-обединена об-
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щност и градска среда като цяло. 
Назначаването на даден град за „Европейска 

младежка столица” носи ползи, както в краткос-
рочен аспект, така и в дългосрочен. Някои от ос-
новните предимства се изразяват във възмож-
ността общината да покаже своите културни, 
икономически, социални и други постижения, 
новости и идеи в европейски мащаб. Генерират 
се проекти, които стимулират гражданите на ед-
на община и нейните съседни области да бъдат 
активни в многоаспектното градско развитие. 
Част от разработените програми са устойчиви в 
дългосрочен план и продължават и след въпрос-
ната година. Всичко това засилва интереса към 
града, увеличава се неговата популярност и като 
туристическа дестинация, получава се приток на 
капитал, подобрена градска среда, обединена 
общност, активно участие на младежите в зна-
чими области и засилен инвеститорски интерес. 

Концепция „Вълна от иновации” 
по програма „Варна – Европейска 
младежка столица 2017” 
През 2017 г. град Варна е избран за „Евро-

пейска младежка столица”. Той е първия българ-
ски град, който е носител на този приз. Всички 
събития преминава под концепцията „Вълна 

от иновации” (InnoWave), тъй като социалните 
иновации са в основата на концепцията за кан-
дидатурата на град Варна за „Европейска мла-
дежка столица”. Приетият правилник на програ-
мата „Варна – Европейска младежка столица 
2017“ е съобразен с Европейската харта за 
местното самоуправление и не оказва влияние 
върху други норми на националното и европейс-
ко законодателство. 

Основната цел на инициативата „Варна – Ев-
ропейска младежка столица 2017” е да превърне 
града в притегателен център за бизнес и млади 
хора. Идеята е този процес да не приключи с 
края на 2017г., а да се мултиплицира във време-
то. Това се постига чрез дадената възможност на 
младите хора да подобрят средата в град Варна, 
чрез развитие на собствени проекти в различни 
сфери: предприемачество, градска среда, култу-
ра, нови технологии и техните приложения и 
други. Проектите се реализират по основните 
ключови направления на програмата, представе-
ни в Таблица 2. Те включват набор от дейности, 
чрез които местните, регионалните, национални-
те и европейски организации могат да станат 
създатели на събития в рамките на „Варна – Ев-
ропейска младежка столица 2017”.  

Таблица 2. 
Ключови направления по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017” 

№ Ключово нап-
равление 

Описание 

1. Варна младежко 
участие 

Има за цел да създаде механизми за младежко участие в съответствие с по-
литиката и взимането на решения на местно и регионално ниво. Процеси 
на участие означава да се вземат предвид визиите на младите хора за тех-
ния град и регион в средносрочен и дългосрочен план. 

2. Иновативен мо-
зъчен тръст 
(Inno Think 
Tank) 

Платформа и събития фокусирани върху изграждането на капацитет и 
свързване на млади експерти, отговорни за взимането на решения за осигу-
ряването на политики на местно, национално и Европейско ниво и дългос-
рочна визия. 

3. Варненска доб-
роволческа 
служба 

Интегрирана концепция, която обвързва местни, регионални, национални и 
европейски доброволчески събития, свързани с „InnoWave”. Фокусира се 
върху разпознаването на компетенции и доброволчеството като практичес-
ки работен опит, признаване и валидирането на неформалното образова-
ние. 

4. InnoCenter Домакинство за европейски конференции, събития, редовни срещи на ев-
ропейски младежки организации и мрежи и други европейски институции, 
чиито дейности имат пряко въздействие върху младите хора. 

5. Черноморски 
младежки цен-
тър 

Има за цел да се превърне в ключов ресурс, епицентър на младежки иници-
ативи, фокусирани върху територията на Черноморския регион. Черномор-
ският младежки център се стреми към тясно сътрудничество със съществу-
ващите Европейски Младежки центрове в Европа (Страсбург, Будапеща, 
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№ Ключово нап-
равление 

Описание 

Молина). 
6. Мрежа на Мла-

дежки центрове 
и Читалища 

Това направление добавя специфична младежка перспектива към младеж-
ките центрове и читалищата във Варна. Съществуващите бази ще бъдат 
обновени и обогатени със специфична информационни услуги с младежка 
насоченост, които имат за цел да подкрепят младежкото участие и младеж-
ката заетост. 

7. Младите профе-
сионалисти (The 
Youth Pro) 

Насочено е  към развитие на умения и таланти, предприемачески инициа-
тиви и индивидуални кариери на младежи. Набляга се на използването на 
социалното предприемачество за развитие на младежкия сектор. 

8. Младежка ме-
дийна академия 
Варна 

Медиен проект, който работи и включва младежта във всички аспекти на 
медийното производство и медийна стратегия (печат, аудио-видео, онлайн, 
социални). Медийната академия е насочена към младежите от цяла Европа 
и произвежда всички медийни продукти на инициативата „InnoWave”. 

9. Иновативен 
скок (InnoJump) 

Предвижда дейности, привличащи младежите към активно движение на 
открито и алтернативни дейности, свързани със здравето и спорта в градска 
среда, целящи социално включване и превантивна дейност. 

10. FUNCITY+ Фестивалът „FUNCITY+” е уникално по рода си събитие в гр. Варна и 
страната. Основната цел на събитието е да осигури на младите хора прост-
ранство да изразят своите таланти и интереси.  

11. Проект за Ми-
лиони 

Проект за милиони е процес на обществено участие в бюджетирането, кой-
то дава възможност за отделяне на публични средства и подкрепа на мла-
дежки неформални групи от гр. Варна. Предоставя възможност да се ини-
циират малки проекти, които въвличат общността при селектирането на 
най-доброто предложение. 

12. Мрежа на евро-
пейски младеж-
ки столици 
(ЕМС) 

Титлата „ЕМС” осигурява възможност на града да стане част от Мрежата 
на европейски младежки столици. Това направление гради върху проект, 
основаващ се върху сътрудничество, политики, обмени с досегашни и бъ-
дещи европейски младежки столици, потвърдени до 2017 г.  

13. InnoMove Тази инициатива изгражда мрежа за младежки обмени, чрез които социал-
ните иновации се провеждат от млади хора от гр. Варна в серия от проекти, 
събития и обучения на Европейско ниво. Основната цел е обвързване на 
Варна и Европа чрез младите хора. 

14. Варна на карта-
та 

Има за цел международното позициониране на града чрез изграждане на 
устойчиви партньорства и сътрудничество с европейските институции - 
международни изложения, конференции, състезания, хакатони и др. 

Източник: Концепция „Варна Европейска младежка столица 2017” достъпно на https://varna2017.bg/ 

С оглед целта на статията по-подробно предс-
тавяме ключово направление „Иновативен мозъ-
чен тръст” (Inno Think Tank) от програмата 
„Варна – Европейска младежка столица 2017”. 
То има за цел създаване на платформа за съби-
тия, фокусирани върху изграждането на връзка, 
мозъчен тръст между млади експерти и лицата 
вземащи решения за провеждането на местни, 
национални и европейски политики относно 
градското развитие. 

Общият размер на безвъзмездна финансова 
помощ по процедурата е 100 000 лв. Максимал-
ният размер на безвъзмездната финансова помощ 

за отделни проектни предложения е 10 000 лв. 
Максимален размер за отделни проектни пред-
ложения, включващи партньорство между мест-
ни и международни организации е 15 000 лв. 
Процент на безвъзмездната финансова помощ е 
до 80%. 

Основните цели по ключово направление 
„Иновативен мозъчен тръст” (Inno Think 
Tank) според насоките за кандидатстване са 
следните: 

• представяне на най-новите (социални) 
иновационни идеи, които помагат на младите 
хора да се приспособят към новите предизвика-
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телства в променящата се градска среда;  
• създаване на нови организации, развиващи 

капацитет (иновативни местни политики за град-
ската среда, споделена икономика, нови управ-
ленчески модели на местно и национално ниво 
на градската среда, бъдещи дигитални управлен-
чески модели /електронни услуги за гражданите/, 
отваряне на публични данни на местно ниво с 
цел подобряване на достъпа до данни и развива-
нето на нови услуги, реорганизиране на структу-
рата на местната администрация с цел оптимиза-
ция);  

• пренасяне на добри практики от други 
държави и градове, свързани с преобразяването 
на градската среда, инициативи и проекти под 
формата на работилници с цел адаптиране към 
българските условия;  

• предлагане на решения за уязвими градски 
зони, необитавани сгради; иновативни решения 
за дизайн и визия на обществени пространства; 
адаптиране на градски пространства спрямо 
нуждите на младите хора или спрямо специфика-
та на бъдещите демографски процеси в Европа; 
използване на наличния ресурс и европейско ноу 
хау за оптимизиране на градската среда;  

• мрежови събития с цел преосмисляне на 
еволюцията/промяната на градската среда през 
различните години от новата Българска история; 

• подобряване на познанията по компютърни 
технологии и софтуерни продукти като нов на-
чин на комуникация и управление, и моделиране 
на градската среда.  

Допустими дейности посочени в насоките за 
кандидатстване по направление „Иновативен мо-
зъчен тръст” са местни, национални и междуна-
родни обучения; уеб семинари и излъчвания на 
живо (live streaming); конкурси; форуми; пуб-
лични дебати; работни групи; мозъчни тръстове; 
творчески маратони; работилници; както и ком-
бинации от изброените, които:  

• засягат развитието на градската среда и 
възможностите за решения на текущи предизви-
кателства във Варна и/или Европа; - са насочени 
към теми с Европейско измерение, имащи отно-
шение към социалните иновации стартирани от 
млади хора или създадени за младите хора;  

• подобряват капацитета на младите хора в 
града чрез обмен на ноу-хау с други градове 
и/или разработване на собствен;  

• създават устойчиви общности за продъл-
жително развитие на младежкия сектор и / или 
социалните иновации и предприемачество в кон-

текста на градската среда; 
Гореизброените събития трябва да са допъл-

нени с конкретни дейности, водещи до подобря-
ване на градската среда, които са реализирани от 
млади хора, в синхрон с визията на отговорните 
за вземането на решения (местна власт, институ-
ции, европейски органи и други).  

В ключово направление „Иновативен мозъчен 
тръст” са одобрени и в процес на реализация до 
края на ноември 2017 година десет проекта, а 
именно:  

„Соларни панели – как да ги използвам в моя 
град”; „Хвани се в таляна”; „Асоциация за кул-
тура, етнология и антропология - Медиатор"; 
„Идеен проект за изграждане на мултифункцио-
нална спортно-рекреационна зона”; „Отворени 
данни за умни градове”; „Аз спортувам”; „Ино-
вирай Варна”; „Преди да остарея бих искал...”; 
„In love with Varna”; „Работилница за изграждане 
Музей на Шоколада”. 

Чрез одобрените проектите се постига орга-
низиране на събития, на които се представят най-
новите идеи, които помагат на младите хора да 
се приспособят към предизвикателствата в про-
менящата се градска среда; създават се нови ор-
ганизации, развиващи капацитет; пренасят се 
добри практики от други държави и градове; 
предлагат се решения за уязвими градски зони; 
подобряват се познанията по компютърни техно-
логии и софтуерни продукти като нов начин на 
комуникация и управление, и се моделира градс-
ката среда. 

Идеен проект за изграждане на 
мултифункционална – спортно 
рекреационна зона 
Възможността за реализиране на "Идеен про-

ект за изграждане на мултифункционална спорт-
но - рекреационна зона” в ж.к. „Левски”, гр. Вар-
на се осъществява по ключово направление 
„Иновативен мозъчен тръст” (Inno Think Tank) от 
Икономически университет – Варна след прове-
дено обществено гласуване и одобрение на про-
ектното предложение от експерти оценители по 
програмата. 

Екипът, разработващ проекта, има за основна 
цел да предложи адекватни и приложими вариан-
ти за превръщане на два несъседни градски тере-
на, разположени в гъсто населена жилищна част 
на гр. Варна, в притегателна и атрактивна зона, 
предназначена за спортно – рекреационна дейност 
предимно от младото население на града. 
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Ревитализацията на съществуващите прост-
ранства, които към момента включват свободно 
междублоково пространство, игрално поле и 
детска площадка, ще бъде постигната посредст-
вом включване на спортни площадки от различен 
тип, в т.ч.: съвременна и обезопасена площадка 
за игра на деца, мини футбол, волейбол, баскет-
бол, тенис, фитнес и други. 

Във връзка с разработването на „Идеен проект 
за изграждане на мултифункционална спортно-
рекреационна зона” в ж.к. „Левски”, гр. Варна са 
използвани индикатори за качеството на живот 
от модела за наблюдение на местно развитие и 
околна среда в британския град Бристол. Инди-
каторите се основават на оценки, които дават ко-
личествено-качествена характеристика за състо-
янието и развитието на градската среда. Във 
връзка с разработването на конкретния проект са 
включени следните индикатори: 

• Градоустройствени показатели – определя 
се постигната плътност и интензивност на усвоя-
ваните терени за спорт и развлечения включи-
телно и общо за района. 

• Социални групи – определя се относител-
ния дял на отделните социални групи, които се 
включват в използването на съоръженията спря-
мо общия брой на населението. 

• Стандарт на живот – определя се постигна-
тото равнище на живот преди и след реализация-
та на отделните обекти. 

• Транспортна достъпност – отчита се общо 
за района и до всеки отделен конкретен обект 
предмет на разработката. 

• Околна среда – отчита се разположението 
/локацията/ на отделните обекти в среда по-
добра в екологично отношение спрямо тази в 
промишлената зона на града. 

• Здраве – използва се показателя продължи-
телност на живота в района спрямо средната за 
страната. Наблюдава се и се отчита броя на забо-
ляванията през годината по отделни възрастови 
групи. 

• Спорт – определя се относителният дял на 
спортуващите в района в т.ч. по възрастови гру-
пи и тенденцията за тяхното увеличаване. 

Точната характеристика на отделните индика-
тори ще се направи успоредно с приключване на 
проектa, за да послужи за насока на местната по-
литика към подобряване на проблемните области 
в градската среда.  

Разработването на „Идеен проект за изграж-
дане на мултифункционална спортно-рекреаци-

онна зона” в ж.к. „Левски”, гр. Варна обхваща 
следните основни дейности: 

1. Организация на работна група, която под 
формата на работилница да генерира идеи за 
преустройство на терените;  

2. Установяване на ограничителните условия 
относно начина на застрояване на конкретните 
терени, заложени в общия устройствен план на 
град Варна;  

3. Извършване на архитектурно заснемане на 
терените;  

4. Разработване на архитектурен идеен проект 
за всеки терен;  

5. Представяне на разработените идейни про-
екти на вниманието на лицата, вземащи решения 
за провеждането на местни политики относно 
градското развитие и обсъждане на неговата 
функционалност, приложимост и адекватност от 
институционална гледна точка. 

6. Изработване на архитектурни макети за ви-
зуализация на идейните проекти след тяхното 
обсъждане;  

7. Иницииране и осъществяване на обществен 
дебат по отношение на възможността за изпъл-
нение на идейните проекти с участието на заин-
тересовани страни и лицата, вземащи решения и 
стимулиране на гражданското участие на млади-
те хора на град Варна. 

Проектът обхваща няколко от целите на клю-
чово направление „Иновативен мозъчен тръст“. 

Заложено е организиране на мозъчен тръст 
/работилница/, в която да участват млади хора с 
интереси в сферата на развитието на градската 
среда, архитектурата, урбанистиката, спорта и 
образованието. По този начин се цели генерира-
не на иновативни идеи от младежи. 

Посредством работилницата е предвидено за-
познаване на участниците с добри практики в 
сферата на развитието на градската среда в други 
европейски страни, включително при залагането 
на материалите за изпълнение на съоръженията, 
където водещ принцип е екологична съобразност 
и устойчивост на материалите, с цел минимизи-
ране на нуждите от ремонти и поддръжка.  

Една от целите е да се постигне адаптация на 
посоченото градско пространство спрямо нужди-
те на младите, като им се предостави възможност 
да спортуват активно. Развитието на пространст-
вото е съобразено с генерираните от младите 
идеи, което допълнително ще стимулира тяхното 
гражданско участие.  

Настоящият проект обединява различни инте-
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реси на обществото – спорт, отдих, разходка и 
др., поради което обхваща широк кръг от целеви 
групи. В този смисъл, основнa целева група на  
проекта са всички хора, които живеят в близост 
до терените, в това число младежи до 35 г., хора 
над 35 г. в трудоспособна възраст и хора над 
трудоспособна възраст. 

Изграждането на спортната зона насърчава 
практикуването на физически упражнения и 
спорт от всички граждани без значение на соци-
алния им статус, пол (мъже, жени, деца), етни-
чески произход, вероизповедание и други. Пре-
доставя се възможност за самостоятелно или ор-
ганизирано практикуване на спорт в свободното 
време. Проектът предвижда да има благоприятно 
влияние върху собствениците на земя и недви-
жими имоти в близост на спортната зона, поради 
увеличаване на пазарната им стойност, както и 
увеличена посещаемост се очаква и върху тър-
говските обекти и заведения в ж.к. „Левски”, гр. 
Варна. 

Очакваните резултати от изпълнението на 
проекта имат както количествено, така и качест-
вено изражение и съответстват изцяло на целите 
на ключово направление "Иновативен мозъчен 
тръст" (Inno Think Tank).  

Те могат да бъдат обобщени както следва:  
I. В качествено изражение: 
1. Повишена мотивация на млади хора от град 

Варна за участие при вземането на решения за 
развитие на градска среда.  

2. Повишена мотивация и предоставяне на 
възможност за участие на млади хора в работил-
ница и работна група за генериране и споделяне 
на иновативни идеи за дизайн и визуализация на 
градската среда.  

3. Предоставяне на възможности за обмяна на 
добри практики и опит в сферата на архитекту-
рата и градското развитие от европейски страни 
и адаптирането им към българските условия.  

Един от крайните продукти от реализацията 
на проекта е изработване на архитектурен макет 
за ревитализация на терена. След неговото пос-
ледващо одобрение и същинското изпълнение на 
идейния проект, резултатът ще бъде подобрена 
среда за спортни дейности на младите хора в 
града. 

II.В количествено изражение: 
1. Ангажираност на представители на целева-

та група на възраст до 35 години с участие в ра-
ботилница и работна група за генериране на ино-
вативни идеи за ревитализация на терена.  

2. Реализирана кампания по популяризиране 
на проекта сред обществеността. 

3. Изготвен един идеен проект. 
4. Изработени два архитектурни макета, съот-

ветно за всеки от парцелите.  
5. Организирано и проведено събитие от типа 

обществен дебат с участие на представители на 
целевата група и лица, овластени да вземат ре-
шения за развитието на градската среда.  

6. Излъчен един репортаж по местна телеви-
зионна медия. 

7. Публикувана една PR статия в местна ме-
дия. 

Проектът може да бъде определен като ус-
тойчив, тъй като генерира резултати, които ще 
бъдат ползвани от голям брой представители на 
целевите групи в дълъг период от време след 
приключване на проектните дейности и създава-
не на спортната зона в ж. к. „Васил Левски”, гр. 
Варна.  

Продуктът от проекта създава условия за ка-
чествен, здравословен и активен начин на живот. 
Постига се разнообразие и жизненост на градс-
ката средата на микрорайона и се ангажира об-
щественото внимание към спортната култура. 
Проектът има демонстративен характер и цели 
да мотивира създаването на повече спортни зони 
в различните квартали на гр. Варна. 

Ефектите от реализацията на проекта ще се 
проследяват от страна на инвеститора и оповес-
тяват на годишна база под формата на срещи с 
представители на целевите и други заинтересо-
вани страни.  

След реализацията на идейния архитектурен 
проект и популяризирането му, предстои нами-
ране на източници за неговото финансиране и 
фактическо осъществяване. Ние споделяме мне-
нието нa Чапаров и Господинова (2016, с. 48), че 
"Финансирането на инфраструктурата за разви-
тие на футбола предполага партньорство между 
държавните, общинските и частни организации в 
следните конкретни действия: контрол над целе-
съобразното изразходване на средства от пуб-
лични източници, актуализация на нормативната 
уредба в посока насърчаване на инвестициите в 
стадиони, насърчаване на публично-частното 
партньорство, създаване на условия за използва-
не на възможностите на европейските програми 
и проекти за изграждането, реконструкцията и 
модернизацията на стадионите." , което считаме 
за приложимо при всички видове спорт и спорт-
ни комплекси, включително и за „Идеен проект 
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за изграждане на мултифункционална спортно-
рекреационна зона” в ж.к. „Левски”, гр. Варна. 

Заключение 
В заключение следва да отбележим, че реали-

зирането на проекти от европейски програми на 
местно равнище в контекста на развитието на 
градската среда несъмнено спомага за създаване-
то на една по-благоприятна инфраструктура и 
условия на живот чрез интегриране на иноватив-
ни методи за ревитализация. 

Разработеният „Идеен проект за изграждането 
на мултифункционална спортно-рекреацион-на 
зона” в ж.к. „Левски”, гр. Варна има редица пре-
димства: 

• предоставя възможност за мултиплициране 
на ефектите от проекта в бъдещи проекти; доп-
ринася за изграждане на благоприятна градска 
среда; 

• съответства на съвременните изисквания и 
стандарти в останалите страни членки на Евро-
пейския съюз, в това число и правата на евро-
пейските граждани заложени в Хартата на Ев-
ропейските градове (1992), а именно в частта – 
спорт и свободно време „достъп на всички, без 
разлика на възраст, способности и имуществено 
състояние, до широк кръг обекти за спорт и пре-
карване на свободното време”; 

• създава равни възможности за ползване от 
всички социални групи без значение от пол, въз-
раст, социално положение, религия и други; 

• поставя акцент на активното гражданско 
участие с приоритет на младежите. 

Проектът е фундамент за създаването на нов 
модел при разработка на инвестиционни проек-
ти, включващ и отчитащ мнението и потребнос-
тите на общността при генериране на идейни 
проекти, за да се стигне до най-изчерпателният 
законов вариант, служещ за иницииране на ин-
веститорски интерес. По този начин се доприна-
ся за повишаване на инвестиционната привлека-
телност на територията. Одобрението на такива 
проекти и последващата им реализация ангажира 
вниманието на младите хора и спомага за лесна-
та адаптация на гражданите към съвременните 
промени. Създават се организации и работни 
групи, които имат за цел да развиват различните 
дейности и тяхното изпълнение в духа на евро-
пейските практики (по пример на практики от 
Европа). 
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