
ОБЩИНА ВАРНА 

 
  БЮДЖЕТ  
  2013 г. 

 
 
 



 
Бюджетът на община Варна за 

2013 г. е разработен на база на 
нормативните документи и 
приетите от Общинския съвет 
прогнози, цели, приоритети и 
стратегия за развитие на града. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Бюджет 2013 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Бюджет 2013 

 Бюджетът за 2013 г. ще осигури 
основните дейности за постигане на 
поставените цели по приоритети, водейки 
реалистична фискална политика. Община 
Варна ще се стреми да запази 
положителните оценки, дадени от 
кредитните агенции, както и да повиши 
доверието на гражданите в провежданите 
политики.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
Бюджет 2013 

 Бюджетът за 2013  на община Варна 
се основава на:  

 реалистична прогноза на приходите; 
- консервативна политика на разходите; 
   мерки от антикризисната  програма;  
   предложенията на разпоредителите с  
   бюджетни кредити 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 ’  

       Бюджетът на община Варна за  
   2013 г. е в размер на 210 927 000 лв. 
   Бюджетът е финансовия план на общината и 
обслужва разнообразните потребности на град 
Варна. Той е избор на приоритети и в този 
смисъл показва за какво точно ще се използват 
средствата, заложени в него през 2013 г. 
Бюджетът е програмата на общината за 
развитието на града. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 ’ 

 Основната цел на бюджет 2013` е 
запазване на финансовата стабилност.  

 Въпреки финансовата  криза, община 
Варна провежда последователна 
политика в основните си стратегически 
цели и приоритети: 

   продължаване на социалната политика на 
общината, модернизация на 
съществуващите и изграждане на нови 
инфраструктурни обекти, запазване на 
финансова стабилност. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 ’ 

И през 2013 г. продължава 
тенденцията на ориентиране на 
бюджета на общината към 
програмен бюджет чрез 
планиране на  средства за 
програми и проекти с различна 
насоченост и многобройни прояви 
по функции:  



ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 ’ 

програми по бюджета на ф-я 
„Здравеопазване”:  

 „ Здраве в третата възраст”, 
 „Аз успявам”,  
„Учение без напрежение”,  
„Детско дентално здраве”,  
„ Добър естетически вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните 
изкривявания”, 
 „ Детско зрение”.  



ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 ’ 

програми по бюджета на функция „ 
Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи”: 

  Уникална Социална програма на 
община Варна – тази програма 
отразява социалната насоченост на 
бюджета на общината, като за 
2013 г. са заложени 3 213 х.лв.  



ОБЩИНА ВАРНА 
БЮДЖЕТ 2013 ’ 

програми по бюджета на функция 
„Образование” – 

 „Образователна интеграция на деца  и 
ученици от различни етнически групи и в 
неравностойно положение”,  
„Стимулиране и подпомагане творческите 
заложби на деца с изявени дарби”, 
„ Квалификация на педагогически кадри и 
научни работници”  
 



ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 ’ 

програми по бюджета на ф-я „Почивно 
дело, култура и религиозни дейности”: 

 - програма “Спорт” 
 - програма “Младежки дейности” 
 - програма “Програма за превенция на 

рисковото поведение сред деца и млади 
хора” 

 - програма с международни и местни 
културни прояви и фестивали  



ОБЩИНА ВАРНА 
  БЮДЖЕТ 2013 ’ 

Инвестиционната програма по всички 
функции е в размер на 35 354 798 лв. за 
следните дейности: рехабилитация, 
реконструкция и изграждане на пътища, 
дейности по благоустрояване и 
водоснабдяване, изграждане на 
канализации, изграждане на ново улично 
осветление, изграждане на светофарни 
уредби, основен ремонт на социални, 
учебни и детски заведения,  спортни 
обекти и съоръжения и др.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
  ПРИХОДИ - БЮДЖЕТ 2013 ’ 

   ПРИХОДИ по бюджета на Община 
Варна - 210 927 000 лв., в т.ч.:  

 

Приходи за делегирани държавни 
   дейности              – 88 036 157 лв.  
                           
Местни приходи  - 122 890 843 лв. 



ОБЩИНА ВАРНА 
ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 Съгласно ЗДБРБ за 2013 г., за 
община Варна са приети 
бюджетни взаимоотношения с 
Централния Бюджет в размер 
на 84 508 100 лв. за държавно 
делегирани дейности и за 
местни дейности, както следва: 

 
 14 



ОБЩИНА ВАРНА 
ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 обща субсидия за финансиране на 
делегираните от държавата 

   дейности                 - 81 153 400 лв. 
 
 обща изравнителна субсидия/трансфери 

за местни дейности – 2 176 700 лв.   
                                         
 целева  субсидия  за  капиталови  

разходи                   - 1 178 000 лв. 
15 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 МЕСТНИ ПРИХОДИ 

 ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ,   
в т.ч.: 

 Имуществени и други 
данъци 

 Неданъчни приходи  
   (продажби на стоки и услуги, наеми, 

такси, глоби, концесии, ДДС и др.),в 
т.ч.: 

 
    Продажби общинска  
         собственост 

122 890 843лв. 
 
 63 177 000 лв. 
 
 54 949 513 лв. 
 
 
 
     5 220 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране 2013 г.  

 
През 2013 г. община Варна ще 
използва дългови инструменти 
за осигуряване на средства за 
изпълнението на проекти по 
Оперативни програми. 

 
 



ОБЩИНА ВАРНА 
Източници на финансиране 

 „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД 

 

 Европейската банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР) 

 

 Друга финансова или кредитна 
институция избрана по реда на ЗОП (при 
необходимост след изчерпване на кредитния 
лимит от фонд ФЛАГ) 
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ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

   Проекти за изпълнението на които ще се 
използва дългово финансиране: 

1. “Подготовка и изпълнение на проект за 
развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, 
община Варна“ по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013г.” (ДБФП № DIR-
51011119-СО16) 

2. „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-
Варна – втори етап и изграждане на 
канализационна помпена станция „Акациите“ 
и тласкател, град Варна“ по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.” (ДБФП 
№ DIR-51011116-СО13). 
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ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

   Проекти за изпълнението на които ще се 
използва дългово финансиране: 

 
3. „Интегриран градски транспорт на Варна“ по 

ОП “Регионално развитие” 2007 - 2013 г. 
(ДБФП №BG161PO001/1.5-03/2011/002) 
 

4. „Прилагане на мерките за подобряване 
качеството на живот в градовете Бургас, 
Варна, Стара Загора и Плевен“ по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013г.”  
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ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

   Проекти за изпълнението на които ще се 
използва дългово финансиране: 

5. „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Варна“ 
(ДБФП № DIR-5112122-С004) по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.” 
 

6. „Подкрепа за деинституционализация на 
социалните институции, предлагащи услуги 
за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на 
територията на община Варна“ по ОП 
“Регионално развитие” 2007 - 2013 г. (ДБФП 
№ BG 161РО001/1.1-12/2011/050) 
 

 
 
 



ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

 
Проект: „Подготовка и изпълнение на проект  
за  развитие на инфраструктурата за 
отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни 
пясъци“, община Варна“  
 
 максимален размер на дълга необходим за 

изпълнението на целия проект до 13 100 000лв., 
в т.ч. за 2013 г. до 5 600 000 лв. за: 

       - за мостово финансиране    - 4 000 000 лв. 
       - за съфинансиране             – 1 600 000 лв. 
 
 
 
 

 
 

22 



ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

 
Проект „Реконструкция и модернизация на 
ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на 
канализационна помпена станция 
„Акациите“ и тласкател, град Варна“  
 максимален размер на дълга необходим за 

изпълнението на целия проект до 10 700 000 лв., 
в т.ч. за 2013 г. до 2 400 000 лв. за: 

       - за мостово финансиране    - 1 000 000 лв. 
       - за съфинансиране             – 1 400 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

 проект„Интегриран градски транспорт на 
Варна“ 
 
 максимален размер на дълга необходим за 

изпълнението на целия проект до 52 200 000лв., 
в т.ч. за 2013 г. до 27 200 000 лв.: 

       - за мостово финансиране  10 000 000 лв. 
       - за съфинансиране             9 000 000 лв. 
       - за недопустими разходи    8 200 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

проект„Прилагане на мерките за 
подобряване качеството на живот в 
градовете Бургас, Варна, Стара Загора и 
Плевен“ 
 максимален размер на дълга необходим за 

изпълнението на целия проект до 15 000 000 лв. 
в т.ч. за 2013 г. до 15 000 000 лв.: 

       - за мостово финансиране – 6 000 000 лв. 
       - за съфинансиране          – 3 000 000 лв. 
       - за недопустими разходи – 6 000 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

„Изграждане на регионална система 
за управление на отпадъците в 
регион Варна“ 
 максимален размер на дълга необходим за 

изпълнението на целия проект до                   
12 315 000 лв., в т.ч. за 2013 г. до                    
4 000 000 лв.: 

     - за мостово финансиране - 1 400 000 лв.  
    - за недопустими разходи   – 2 600 000 лв. 
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„Подкрепа за деинституционализация на 
социалните институции, предлагащи услуги 
за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на 
територията на община Варна“ 
 
 Максимален размер на дълга необходим за 

изпълнението на целия проект до – 1 700 000 лв. 
в т.ч. за 2013 г. до 1 700 000 лв. за мостово 
финансиране. 

 
 

 
 

 
 

ОБЩИНА ВАРНА 
дългово финансиране  за проекти 

27 
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ОБЩИНА ВАРНА 
МЕСТНИ ПРИХОДИ 

 ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 
 данък върху недвижимите 

имоти 
 данък върху превозните 

средства 
 данък при добиване на 

имущество 
 патентен данък  
 туристически данък 
 
 

 63 177 000 лв. 
 27 970 000 лв. 
 
 14 270 000 лв. 
 
 16 337 000 лв. 
 

      600 000 лв.     
4 000 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

 
   НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ в т.ч.:  
 
 Приходи от собственост 
 Общински такси 
 Глоби, санкции и наказ.лихви 
 Други  неданъчни приходи 
 Приходи от концесии 
 Продажба на общ. собственост 

 
  54 949 513 лв. 
 
  10 660 000 лв. 
  37 011 000 лв. 
    3 000 000 лв. 
       213 259 лв.                   

2 210 000 лв. 
    5 220 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

 
 Продажба на общинска собственост – 

Приходите по този параграф се 
планират в съответствие с 
предложената “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2013 година” 
и макроикономическите показатели в 
условия на финансова криза. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 РАЗХОДИ  

 Бюджет на разходите за 2013 г. 
 - 210 927 000 лв. в т.ч. за: 
 делегирани от държавата дейности –  
                                       88 036 157 лв. 
 дофинансиране на ДД  – 5 252 613 лв.  
 
 общински дейности –    117 638 230 лв.  



32 

ОБЩИНА ВАРНА 
разходи по функции 

 

 Общи държавни служби 
 Отбрана и сигурност  
 Образование 
 Здравеопазване  
 Соц. грижи и подпомагане 
 БКС  
 Култура и почивно дело  
 Икономически дейности 
 Други 
   Всичко по бюджет 2013 г. 

  

  14 161 000 лв. 
    2 889  000 лв. 
    76 958 000 лв. 
   15 330 000 лв. 
     9 625 000 лв. 
   60 096 000 лв. 
   11 817 000 лв. 
   17 695 000 лв. 
     2 356 000 лв. 
210 927 000 лв. 



ОБЩИНА ВАРНА 
Разходи по приоритетни направления 

 Разходи за детски ясли      – 11 010 х.лв. 
 Разходи за детски градини – 29 621 х.лв. 
 Разходи за училища            – 45 977 х.лв. 
 Стипендии на ученици в училища и СУПЦ  – 716 х.лв. 
 Помощи по решение на Общ.съвет  – 8 906 х.лв., в т.ч. 
     за транспорт 8 581 х.лв. 
 Рехабилитация на улична мрежа – 4 500 х.лв. 
 Изграждане и осн.ремонт на улична мрежа –   7 460 х.лв.  
 Чистота                                 – 23 283 х.лв. 
 Озеленяване                          – 2 182 х.лв. 
 Осветление                             - 1 700 х.лв. 
 Дейности на Социалната програма – 3 213 х.лв., в т.ч.                

капиталови разходи по програмата в размер на 473 х.лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 ВИДОВЕ РАЗХОДИ 

   Видове разходи 
Заплати и осиг.вноски 
Издръжка  
Стипендии 
Помощи  
Субсидии 
Други разходи 
Капиталови разходи 
Всичко 

 

  Бюджет 2013 г. 
 80 493 444 
  80 579 626 
       715 678 
    8 906 461 
    2 410 993 
    2 466 000 
  35 354 798 
210 927 000 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ 

 Социално-битови разходи в размер на 3 % от 
начислените трудови  възнаграждения за 
служителите  

 Социална програма на общината -3 212 881 лв. 
 Помощи по решение на Общински съвет в 

размер на 8 906 461 лв., в т.ч. за : 
     а) Транспортни разходи по групи правоимащи 
- по бюджета на дейност „Други дейности по 
транспорта и пътищата”  - 8 581 261 лв.  
    б) Социално битови разходи на социално слаби 
граждани по бюджета на дейност  „Други дейности 
по социалното осигуряване”– 88 000 лв. 
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           ОБЩИНА ВАРНА 
            ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ 
   
в) Подпомагане на деца на загинали полицаи - 
по бюджета на дейност  „Други дейности по 
социалното осигуряване”–  12 000 лв.   
 г) Лечение на граждани по д.„Други дейности по 
здравеопазването”– 213 200 лв.    
д) Погребения на социално слаби и бездомни  – 
по бюджета на дейност „Обредни домове и зали”  
12 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ 

 
 Трансфери за подпомагане дейността на 

културни институти, съгласно сключени 
договори с Министерство на културата в 
размер на 210 000 лв., разпределени 
както следва: за ТМПЦ, в т.ч. за 
Държавна опера и Драматичен театър 
„Стоян Бъчваров“ – 160 000 лв. и за 
Държавен куклен театър – 50 000 лв. и 
други  
 37 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция „Образование” 

   Бюджет на разходите за 2013 г. на  
   ф-я „Образование”-76 958 000 лв.,в т.ч.:  
  - държавни дейности       – 64 983 832 лв. 
  - дофинансиране на ДДД     – 724 521 лв. 
  - местни дейности            - 11 249 647 лв. 
  Капиталови разходи             - 1 957 826 лв. 
   Бюджетът на ф-я ”Образование”е с най-голям 

относителен дял от общия бюджет на общината за 
2013 г. – 37 %. 

    Бюджетът за 2013 г. на функцията е увеличен с  
    5 767 х. лв. спрямо първоначалния бюджет за2012 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “Образование” 

 

   През 2013 г. се очаква да бъдат приети 
нови 960 деца чрез: 

  - разширението на ЦДГ 15, ОДЗ 11 и ОДЗ 24 
  - по ПЧП: построяването на нова детска  

градина в двора на ОУ “Св. Ив. Рилски“, 
разширение на ЦДГ № 44 и нова детска 
градина в кв.“Чайка“ 

  - ново ЦДГ в помещенията на „Денил“ ООД  
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 ОБЩИНА ВАРНА 
функция „Здравеопазване” 

Бюджет на разходите за 2013 г. 
          –  15 330 000 лв., в т.ч.: 
 - държавни дейности – 8 848 562 лв. 
 - дофинансиране на ДДД– 487 487 лв. 
 - местни дейности      - 5 993 951 лв. 
   Бюджетът за 2013 г. на функцията е 

увеличен със 1 760 х.лв. спрямо 
първоначалния бюджет за 2012 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “Здравеопазване” 

Капиталови разходи за функция 
„Здравеопазване“ –3 771 013 лв., в т.ч.: 

 

  -Основен ремонт            – 353 000 лв.  
  -Придобиване на ДМА – 3 213 013 лв. 
  -Капиталови трансфери – 205 000 лв.  
  Бюджетът на капиталовите разходи е 

увеличен с 1 741 х.лв. спрямо 
първоначалния бюджет за 2012 г. 

 
 



ОБЩИНА ВАРНА 
функция “Здравеопазване” 

 По- важни капиталови разходи: 
 Основен ремонт на детска ясла № 8 
 Основен ремонт на детски и млечни 

кухни  
 Изграждане и оборудване на  детска 

ясла -"Вл.Варненчик "  
 Изграждане на пристройка в ДЯ №11 
 Медицинско оборудване на МБАЛ "Света 

Анна " 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Социални грижи и подпомагане” 

Бюджет на разходите за 2013 г.–             
9 625 000 лв.,в т.ч.за: 

- държавни дейности          - 4 550 403 лв. 
- дофинансиране на ДДД      – 349 964 лв. 
- местни дейности              - 4 724 633 лв. 
в т.ч. социална програма за -3 212 881 лв. 
   Бюджетът за 2013 г. на функцията е 

увеличен със 1 058 х. лв. спрямо 
първоначалния бюджет за 2012 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Социални грижи и подпомагане” 

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА - 2013 г. 
 Цялостна издръжка на 120 “социални 

асистенти” на 120 деца със специални 
образователни потребности, интегрирани в 
масовите училища и детски градини 

 Разкриване на център“Ранна интервенция за 
предотвратяване на изоставянето на деца с 
увреждания“ 

 Разкриване на център за социална 
рехабилитация и интеграция за лица, 
злоупотребяващи алкохол или зависими лица 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Социални грижи и подпомагане” 

 Програма“Запознаване на хора  
неравностойно положение с 
традиционните християнски 
ценности“ 

Финансиране на малки проекти на 
тема: “Социално включване на хора в 
неравностойно положение, чрез 
насърчаване инициативи на 
неправителствени организации от 
община Варна” и др. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Социални грижи и подпомагане” 

 
 Ежемесечно се финансира издръжката на  

центровете за социална рехабилитация и 
интеграция на различни рискови групи и 
се предлагат  социални услуги за деца и 
възрастни хора в риск.  

 Съвместно с Варненската Велико- 
преславска метрополия  функционира 
обществена трапезария за топла храна за 
социално слаби и възрастни хора. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Социални грижи и подпомагане” 

 
 Провеждане на спортни и културни 

мероприятия за хора в неравностойно 
положение. 

 Осигуряване на транспорт на хора със 
слухови увреждания. 

 Лечение на болни от множествена 
склероза, захарен диабет и диабетни 
усложнения, мозъчен инсулт и деца с 
церебрална парализа и др. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “БКС” – инженерна инфраструктура 

Бюджет за 2013 г.- 60 096 000 лв., 
в т.ч. за: 

 Капиталови разходи– 23 993 800 лв.: 

   -основен ремонт            – 7 940 000 лв. 
   -придобиване на ДМА   - 15 549 800 лв. 
   -придобиване на НДА        - 504 000 лв. 
   Бюджетът за 2013 г. на функцията е увеличен 

с 15 203 х.лв. спрямо първоначалния бюджет 
за 2012 г. 

 
 

 



ОБЩИНА ВАРНА 
функция “БКС” – инженерна инфраструктура 

           Увеличението се дължи на: 
 - Увеличение на средствата за 

рехабилитация и реконструкция и ремонт на 
пътища и за благоустрояване и инженерна 
инфраструктура 

  - Включване във функцията на общинските 
предприятия по съответните дейности: 

    ОП „АСРУД“, ОП „УПО“, ОП „Строителство и 
ремонт“, ОП „Инвестиционна политика“ 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “БКС” – инженерна инфраструктура 

 

   По–важни дейности в тази функция са: 
 
  Осветление           –  1 700 000 лв. 
 
  Изграждане и поддържане на  
  уличната мрежа    – 14 034 000 лв., 
 в  т.ч.:                                  
   Рехабилитация на улична мрежа – 
                                4 500 000 лв.  
       
 
       
 



ОБЩИНА ВАРНА 
функция “БКС” – инженерна инфраструктура 

 
- Основен ремонт на улична мрежа 
                             – 7 460 000 лв. 
 
 - Придобиване на ДМА - за ново 

строителство и реконструкция на 
улици                 – 2 074 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “БКС” – инженерна инфраструктура 

 
 Инфраструктурни обекти – 2 074 000 лв.,  
   в т.ч.: 
- - Реконструкция на съществуващи светофарни 

уредби, проектиране и изграждане на нови 
светофарни уредби за подобряване на 
организацията на движението в гр. Варна –  
400 000 лв.   

- - Реконструкция на ул. „Безименна“ и ул. 
„Курчатов“ – 520 000 лв. 

- - Алея през парк Аспарухово до кръстовище с 
бул. „Първи май“ – 304 000 лв. 
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  ОБЩИНА ВАРНА 
функция “БКС” – инженерна инфраструктура 

  Дейност „Озеленяване“ –      2 182 280 лв. 
  Дейност „Чистота”  –            23 282 800 лв. 
  Дейност „Др. дейности по опазване на околната 

среда”     –                           18 466 768 лв.,  
в т.ч. за инфрастуктурни обекти: 
-Благоустрояване на междублокови простр., спортни 

площадки и др.   – 1 100 000 лв. 
 -Реконструкция и модернизация на ПК “Приморски” 
  (етапно изпълнение)     -  3 100 000 лв. 
 -Дълбоководно заустване на пречистени  води от 

ПСОВ Златни Пясъци               - 6 784 800 лв.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “БКС” – инженерна инфраструктура 

 
- -Изграждане водопроводни отклонения в  
- кв. Аспарухово                     - 400 000 лв. 

 
- -Реконструкция на канализация по ул. „Тракия“ и 

ул. „Дойран“      -200 000 лв.  
 

- -Благоустрояване на пространство м/у ул.“Драва 
Чех“и „Драва Соболч“             –400 000 лв.  
 

 -Аварийно-укрепителни и отводнителни 
геозащитни мероприятия и строежи - 219 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “Култура и почивно дело” 

 Бюджет за 2013 г. на разходите -    
        11 817 000 лв., в т.ч. за: 

- Държавни дейности      – 2 184 802 лв. 
- Дофинансиране на държавни  дейности                    

       - 974 818 лв. 
- Местни дейности          – 8 657 380 лв. 
 Бюджетът за 2013 г. на функцията е 

увеличен със 3 966 х.лв. спрямо 
първоначалния бюджет за 2012 г. 

 
    



ОБЩИНА ВАРНА 
функция “Култура и почивно дело” 

    Във функцията са заложни средствата за 
програмите “Спорт”,“Младежки дейности”, 
“Програма за превенция на рисковото поведение 
сред деца и млади хора” и Програма с 
международни и местни културни прояви и 
фестивали.  
     В тази функция са включени по съответните 
дейности и средствата на общинските 
предприятия ОП„Спорт за всички“ и ОП„Спортни 
имоти“, съобразно спецификата на дейността им. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
функция “Култура и почивно дело” 

 Капиталови разходи – 779 868 лв., в т.ч.: 
 Основен ремонт – 290 968 лв. за: 
• - ремонт на читалище „Искра” в с. Константиново 

за 30 968 лв. 
• - ремонт на Зоопарк       – 200 000 лв. 
• - ремонт на сгради Гребна база – 50 000 лв. 
  Придобиване на ДМА – 488 900 лв.- 

изграждане на алеи в гробищни паркове, 
спортно оборудване на плувен басейн 
„Приморски“ и други. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я „Икономически дейности и услуги” 

Бюджет на функция “Икономически 
дейности и услуги“ за 2013 г.–  
           17 695 000 лв.,в т.ч.: 

-  Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата                
     - 600 000 лв. 

- Служби и дейности по поддържане, 
изграждане и ремонт на пътищата              
     - 164 025 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Икономически дейности и услуги” 

 - Транспорт  - 8 611 261 лв. в т.ч.: 
   за безплатни карти за пенсионери за 

градския транспорт, за ученически 
карти с намаление, за безплатни карти 
за хора с увреждания, за карти на 
служителите от “Дом за медико-
социални грижи за деца – Варна” - 
кв.”Виница”  и други по решение на 
Общински съвет Варна. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Икономически дейности и услуги” 

 - Туристически бази    -  15 000 лв. 
 
 -Приют за безстопанствени животни                 
     - 322 205 лв.  
- Международни програми, споразумения  

и помощи от чужбина              - 
247 977 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я “Икономически дейности и услуги” 

- дейност “Други дейности по икономиката“  
        – 7 734 532 лв., в т.ч.: 

    други дейности Община Варна,  
    дейност „Репатриране на автомобили“,  
 дейност „Хранителен комплекс”,  
 Общински информационен център,  
    ОП ”Паркинги и синя зона” 



62 

ОБЩИНА ВАРНА 
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2013 г. 
  Капиталова програма по видове разходи 

за 2013 г. - 35 354 798 лв., в т.ч.:                                                                                                 

 за основни ремонти                     10 699 460 лв. 
 за придобиване на ДМА               21 847 505 лв. 
 за придобиване на НА (програмни продукти и 

проектиране)                                   700 833 лв. 
 обезщетения на собственици, свързани с 

мероприятия по отчуждаване 
    на имоти                                       1 860 000 лв. 
 капиталови трансфери          247 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2013 г. 

Капиталовата програма по функции -  
35 354 798 лв.,в т.ч.:   

  Общи държавни служби                  921 000 лв. 
  Отбрана и сигурност                        25 560 лв.                                                                                                                 
  Образование                                 1 957 826 лв. 
  Здравеопазване                            3 771 013 лв. 
  Социално осигуряване и подпом.     749 131 лв.                                           
  Жилищно строителство и “БКС”   23 993 800 лв. 
  Почивно дело и култура                  779 868 лв. 
  Икономически дейности и услуги  3 156 600 лв. 



ОБЩИНА ВАРНА 
ФОНД “ПРИВАТИЗАЦИЯ“ 

-Приходи – 854 239 лв.  
-Разходи  – 854 239 лв., в т.ч.: 
Фонд инвестиции  91% – 761 599 лв.,в т.ч.: 
 ДКЦ I  "Света Клементина "Варна ЕООД  - подмяна на  

асансьорна уредба – 60 х.лв. 
 ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" Варна ЕООД - подмяна на 

десен асансьор и ремонт на левия асансьор – 50 х.лв. 
 ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" Варна ЕООД –хидроизолация 

на покрив – 60 х.лв. 
 ДКЦ 3  "Варна ЕООД" -ремонт на покрив на тяло "Г " и 

хоризонтална канализация на тяло "В" - 96 х.лв. 
 ДКЦ 5  "Света Екатерина "Варна ЕООД - ремонт на 

покрив  - 165 х.лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ФОНД “ПРИВАТИЗАЦИЯ” 

 СБАГАЛ – 141 х.лв., в т.ч: 
външен асансьор -50 х.лв., лапароскопска 
техника за гинекологични операции -70 х.лв., 
система за подаване на сгъстен въздух към 
наличната инсталация -18 х.лв., дефибрилатор -
3 х.лв. 
 ДКЦ 3"Варна ЕООД"- рентгенов апарат – 50 

х.лв. 
 Проектиране и изграждане на I-ви етап на 

Приют за безстопанствени животни -140 
х.лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 - ИЗВОДИ 

   Съгласно ЗДБРБ за 2013 г. при изпълнението 
на бюджета на община Варна ще се 
съблюдават следните приоритети : 

 1. плащания по обслужване на общинския 
дълг 

 2. заплати, осигурителни плащания, 
обезщетения, помощи, стипендии и  
медикаменти 

 3. храна, отопление, осветление, както и 
издръжка на социалните, здравните и 
образователни заведения 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 - ИЗВОДИ 

Разходите, заложени в общинския бюджет 
обслужват и обезпечават разнообразните 
потребности на град Варна : 
- образователни, социални, здравни и културни 

дейности 
- благоустрояване и опазване на околната среда 
- дейности по опазване на обществения ред 
- административно и техническо обслужване на 

населението  
- информационно обслужване на населението и 

много други 
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ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 - ИЗВОДИ 

 Бюджет 2013 се характеризира със 
запазване на данъчните ставки за 
гражданите, въпреки законовата 
възможност за по-високи ставки на 
данъците. Размерът на общинските 
такси и услуги остава непроменен.  

 Политиката на общината по отношение 
на местните данъци и такси е 
реалистична, т.е. такава, че да дава 
възможност за развитие на бизнеса.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 - ИЗВОДИ 

    Общинският бюджет се характеризира 
с финансова стабилност и строга 
финансова дисциплина. В потвърждение на 
това през месец юни 2012 г. Стандард енд 
Пуърс преразгледа прогнозата си за град 
Варна и потвърди кредитния рейтинг на гр. 
Варна – "BB" и промени прогнозата си за 
града от стабилна на положителна.  

   "БАКР - агенция за кредитен рейтинг" също 
потвърди първоначално присъдения 
рейтинг на община Варна  – "А-" със 
стабилна перспектива.  



ОБЩИНА ВАРНА 
 БЮДЖЕТ 2013 - ИЗВОДИ 

Бюджетът за 2013г. е съобразен 
с целите и приоритетите на 
община Варна,  антикризисните 
мерки, задължителното спазване 
на основните принципи и 
изисквания на нормативната 
уредба за съставяне на бюджета. 
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