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ОБЩИНА ВАРНА 
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 

    Проектобюджетът за 2018 г. е разработен в съответствие с: 
 1. нормативните документи: 
 Закон за публичните финанси  
 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна 

 ЗДБРБ за 2018 г. /Държавен вестник, брой 99 от 12.12.2017 г./ 
 РМС 286 /22.05.2017 г. и  РМС 667/01.11.2017 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности за 2018 г.  
 

2. предложенията на: 
 кметовете на райони и кметства; директори на дирекции; 

директори на бюджетни звена / всички второстепенни 
разпоредители с бюджет/; обществени и консултативни съвети; 
неправителствени организации; дирекции “Местни данъци“ и 
"Общинска собственост, икономика и стопански дейности“  
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ОБЩИНА ВАРНА 
      ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО 

      Изпълнението на бюджета на община Варна за 2018 г. 
ще се базира на работа по приоритети: 
  запазване на данъчната тежест на гражданите – 

не се предвижда увеличение на размера на данъците и 
общинските такси. 

 Варна - град на развитието – създаване на модерна 
градска среда 

 Варна – град на знанието - функция „Образование“ 
заема 30% от общия бюджет на общината. 

 Варна – туристическа дестинация за четири сезона 
заложените дейности и мероприятия в Програмата за 
туризъм и в Туристическия информационен център 
спомагат за популяризирането и утвърждаването на 
Варна като търсена туристическа дестинация 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

4 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexbm9lrbXAhUC2xoKHeHSCqcQjRwIBw&url=http://www.berigobg.com/?page_id%3D1647&psig=AOvVaw3S9MieEbGoomwbUQRjIWgu&ust=1510477807169944


ОБЩИНА ВАРНА 
      АКЦЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО 

 Проектобюджетът е балансиран на основата на изготвен 
анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно 
приоритетите на управление на публичните финанси на 
община Варна 

 Осигуряване на средства във всички сфери на 
обществения живот – образование, здравеопазване, 
социални дейности и услуги, благоустрояване, 
информационно обслужване, култура и много други. 

 Подобряване на градската среда чрез осъществяване на 
нови инфраструктурни проекти и ремонт на 
съществуващите обекти 

 Продължаване на социалната политика на общината, 
насочена към нуждите на хората в неравностойно 
положение и други 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ПРИХОДИ 

 Проектобюджетът на приходите на община Варна  
за 2018 г. възлиза на 384 700 000 лв., в т.ч.:  

 Приходи за делегирани от държавата дейности            
                                                                - 124 050 000 лв. 
 Местни приходи                                     - 260 650 000 лв. 
Проектобюджетът за 2018 г. осигурява развитие на 
гр.Варна, като надвишава първоначалния бюджет за 2017 г. 
със 114 000 000 лв.  
Бюджетните взаимоотношения на община Варна с ЦБ 
бележат ръст от 14% и възлизат на 123 992 436 лв., в т.ч.: 
    -  делегирани държавни дейности – 119 258 436 лв. 
     - местни дейности                            - 4 734 000 лв.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
МЕСТНИ ПРИХОДИ 

        Местни приходи: 
 

 Имуществени и други данъци 
 

 Неданъчни приходи 
 

 Операции с нефинансови активи 
 
 Бюджетни взаимоотношения 
 
 Финансиране на бюджетното 

салдо  
 

 

260 650 000 лв. 
 

80 200 000 лв. 
 

72 139 850 лв. 
 

5 560 000 лв. 
 

/-22 010 352 лв./ 
 
 

124 760 502 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
МЕСТНИ ПРИХОДИ 
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ОБЩИНА ВАРНА 
РАЗХОДИ  

 

Проектобюджет на разходите за 2018 г. 
384 700 000 лв., в т.ч.: 

 Делегирани от държавата дейности 
                                               -124 050 000 лв. 
 Дофинансиране на ДД           – 10 602 267 лв.                                      
 Местни дейности                  - 250 047 733 лв. 
 

  Проектобюджетът на разходите за 2018 г. 
надвишава първоначалния бюджет на община 
Варна за 2017 г. със 114 000 000 лв.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
РАЗХОДИ  

 
  Проектобюджетът на разходите за 2018 г. осигурява:    
 - добра жизнена среда, включваща подобряване на 
инженерната инфраструктура, достъпна среда, зони за 
отдих и спорт, сигурност 
- достъпни и качествени публични услуги, добро 
отношение, спазване на сроковете за предоставяне на 
услугите, баланс между цена и качество на 
предлаганите услуги, осигуряване на съвременни 
технически средства за плащане на задълженията, 
извършване на справки и предоставяне на информация.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 

 

 Общи държавни служби 
 Отбрана и сигурност  
 Образование 
 Здравеопазване  
 Соц. грижи и подпомагане 
 БКС/Инженерна инфраструктура/  

 Култура и почивно дело  
 Икономически дейности 
 Други 
   Всичко по бюджет 2018 г. 

  

   17 540 000 лв. 
    3 104 000 лв. 
 116 115 000 лв. 
 18 241 000 лв. 
14 458 000 лв. 

 162 392 000 лв. 
   15 996 000 лв. 
   33 434 000 лв. 
   3 420 000 лв. 

384 700 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ 

   Проектобюджетът на функция „Образование“ 
възлиза на 116 115 000 лв. 

 Проектобюджетът за 2018 г. на функцията е 
увеличен с 11 939 000 лв. спрямо първоначалния 
бюджет на 2017 г.  
През годината ще се инвестират значителни 
средства в подобряване на образователната 
инфраструктура в училища, гимназии и детски 
градини и създаване на модерна материално 
техническа база за образование и кариерно 
развитие чрез текущ ремонт, основен ремонт и ново 
строителство. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ 

Дофинансирането на държавните дейности на функция 
„Образование“ в размер на 2 006 860 лв. и осигурява 
разходите за: 
- маломерни и слети паралелки; 
- изпълнение на ангажименти по Общинския колективен 
трудов договор за средно образование; 
- възстановяване на внесените в общинския бюджет 
такси от ползване на средношколско общежитие; 
- капиталови разходи;  
- текущи ремонти на материално техническата база;  
- подпомагане центровете за подкрепа на личностно 
развитие - ОДК, Логопедичен център и НАОП и други 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ 

Програми във функция „Образование“: 
Общият размер на програмите във функция   
„Образование“ възлиза на  1 066 360 лв.:  

1. Програма за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на ученици и студенти с 
изявени дарби 

2. Програма за образователна интеграция на деца и 
ученици от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение 

3. Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри 

4. Програма „Младежки дейности“ 
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ф-я ОБРАЗОВАНИЕ 
                    Капиталови разходи: по- крупни обекти 

        Капиталовата програма възлиза на 5 607 205 лв.: 
 І ЕГ - преустройство и промяна предназначение на 

столова в актова зала                          – 900 000 лв. 
Продължава изпълнението на следните обекти: 
 Основен ремонт и преустройство на сграда  на ул. 

Ген Колев № 90 в детска градина за 4 групи (2017-
2018 г.; сметна стойност 1 045 000 лв.)– 1 025 000 лв. 

 Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, 
кухненски блок и котелно стопанство в УПИ 1- "за 
детска градина", кв.189, по плана на 12 м.р., 
ул."Хъшове" №2, (2017 - 2019 г.; сметна стойност 

   2 456 100 лв.)                                       - 460 000 лв. 
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ф-я ОБРАЗОВАНИЕ 
                    Капиталови разходи: по-крупни обекти 

 Нова сграда към ДГ № 23 "Иглика" в УПИ 1 - "за детско 
заведение", кв.32а, по плана на кв.Виница, гр.Варна, 
(2017 - 2019 г; сметна стойност  1 492 800 лв.)  

                                                                      – 300 000 лв. 
 Нова сграда към ДГ "Карамфилче" в УПИ VІІ 312 - "за 

детска градина", кв.17, по плана на 25 м.р., гр.Варна, 
(2017 -2019 г.;сметна стойност 1 642 500 лв.)   

                                                                      – 482 500 лв. 
 Изграждане на вертикален комуникационен възел, 

осигуряващ достъпна среда, преустройство на открита 
покривна тераса с изграждане на експозиционна 
камерна площ със спомагателно помещение и цялостна 
фасадна декорация на сграда - Младежки дом - бул."Цар 
Освободител“ № 25 (2017 - 2018 г.)         – 1 524 375 лв. 
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 ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 
 

Проектобюджет на разходите за 2018 г.  
– 18 241 000 лв.  

 

Проектобюджетът за 2018 г. на функцията е увеличен 
спрямо първоначалния бюджет на 2017 г. В бюджета 
на функцията се включват разходите за 12 детски 
ясли; медицинското обслужване в 20 яслени групи в 
детски градини и в 112 здравни кабинети в детски 
градини и училища; здравни медиатори; детски кухни; 
общинските предприятия - „Комплекс за детско 
хранене“, „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“; 
програми със здравна насоченост, помощи за лечение 
на граждани и капиталови трансфери за лечебните 
заведения за 1 310 000 лв. 
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 ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Общински програми във функция „Здравеопазване“в 
размер на 253 000 лв.: 

 Аз успявам 
 Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и 

лечение на гръбначните изкривявания 
 Детско зрение 
 Детско дентално здраве 
 Профилактика на глаукомата 
 Профилактика на сънната апнея 
 Профилактика на женското здраве  
 Превенция на заболяванията на слуха сред деца   
 Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 

психоактивни вещества 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 И през 2018 г. община Варна продължава  финансовото 
подпомагане на: 
- лечебни заведения на територията на общината в 
затруднено финансово състояние; 
- двойки с репродуктивни проблеми за изследвания, 
медицински услуги, манипулации и процедури; 
- граждани чрез отпускане на еднократна помощ за 
лечение; 
- осигурени средства по КТД за работещите в 
общинското здравеопазване; 
- обезпечаване на водно спасителната дейност и 
обезопасяване на водните площи, в т.ч. отбелязваме 90 
годишнината от водно спасителната дейност в гр. Варна 
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                                ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
                     Капиталови разходи:  по-крупни обекти                    

 Капиталови разходи –2 109 712 лв. 
И през 2018 година ще продължи ремонта на сградите на 
детските ясли, обновяването на оборудването и стопанския 
инвентар в яслите и детските кухни. 
 Основен ремонт на детски ясли и кухненски блокове към 

яслите                                                      – 323 395 лв. 
 Придобиване на ДМА                      – 476 317 лв., в т.ч.: 
 Проектиране, доставка и монтаж на системи за 

видеонаблюдение в 12-те детски ясли – 120 000 лв. 
 Оборудване и стопански инвентар в детските ясли и 

детските кухни                                     – 356 317 лв. 
 Капиталови трансфери – 1 310 000 лв. за МБАЛ Св. Анна 

и СБАЛОЗ Д-р Марко Марков за апаратура и основни 
ремонти 
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ОБЩИНА ВАРНА 
  ф-я СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ 

Проектобюджет на разходите за 2018 г. 
 на функцията – 14 458 000 лв. 

Проектобюджетът на функцията е увеличен с 302 000 лв. 
спрямо бюджета за 2017 г. 
Продължава политиката на общината за подобряване 
достъпа и качеството на предлаганите социални услуги, 
както и устойчивост на реализираните проекти за 
социалните услуги. Това налага и дофинансирането на 
държавните дейности, което за 2018 г. е в размер на  
1 597 х.лв. и е увеличено с 524 х.лв. спрямо това за 2017 г.  
С бюджета за 2018 г. ще се реализират социални услуги и 
дейности, адекватни на потребностите на нуждаещите се 
граждани на общината. 
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        ф-я СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ  
        Капиталови разходи:  по-крупни обекти 

         Капиталовите разходи на функцията възлизат на 
634 017 лв. за придобиване на ДМА , в т.ч.: 
 Основен ремонт в сградата на Дневен център за деца 

и младежи с умствена изостаналост Св. Йоан Златоуст 
           – 90 000 лв. 

 Проектиране на основен ремонт на ДСХ Гергана  
                                                                  – 75 563 лв. 
 Транспортни средства за превоз на трудно подвижни 

лица и хора с увреждания                - 200 000 лв.
         

 Изграждане на огради в Комплекс за социални услуги 
за деца и младежи                                 – 120 000 лв. 

 Водогреен котел за ДСХ Гергана               – 27 600 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
           ф-я БКС – инженерна инфраструктура 

          Рекорден проектобюджет за 2018 г.  
    на разходите на ф-я БКС  - 162 392 000 лв., в т.ч.: 
 Управление, контрол и регулиране на дейностите по 

жилищното строителство и терит.развитие – 310 000 
лв. 

 Осветление на улици и площади         - 2 400 000 лв. 
 Рехабилитация, основен ремонт, изграждане на 

уличната мрежа                            – 118 517 911 лв., 
в т.ч. - бюджет на ОП „Общински паркинги и синя зона“ 
         - рехабилитация на уличната мрежа 
         – основен ремонт на уличната мрежа 
         – придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА 
         - придобиване на недълготрайни материални активи /НМА 
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ОБЩИНА ВАРНА 
           ф-я БКС – инженерна инфраструктура 

 
 Озеленяване – 4 631 100 лв., в т.ч. са и разходите 

на ОП  „Управление на проекти и озеленяване“ 
 План сметка „Чистота“ –  29 654 637 лв. 
 Други дейности по опазване на околната среда 

(инженерна инфраструктура)    – 12 390 631 лв.,  
в т.ч.: основен ремонт, придобиване на ДМА, 
бюджета на ОП „Инвестиционна политика“ и др. 
 Предвижда се актуализация на Интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие  
      – 550 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
           ф-я БКС – инженерна инфраструктура 

 
Най-мащабният проект от десетилетия в 
инвестиционната програма на общината по бюджета 
за 2018 г. е изграждането на бул. „Васил 
Левски“. Обектът е от стратегическо значение за 
града. С реализирането на проекта ще бъде 
осигурена директна връзка от най-южната част на 
града до изхода към североизточната част на града, 
като същият ще бъде главен разпределител на 
вътрешноградското движение между традиционните 
градски територии и периферните райони и курортни 
комплекси на града.       
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ОБЩИНА ВАРНА 
         ф-я БКС – инженерна инфраструктура 
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ОБЩИНА ВАРНА 
         ф-я БКС – инженерна инфраструктура 
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ОБЩИНА ВАРНА 
         ф-я БКС – инженерна инфраструктура 
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               ф-я БКС – инженерна инфраструктура                 
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА - ПО – КРУПНИ ОБЕКТИ 

 
Обектът „Изграждане на бул. „Васил Левски” в 
участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район 
Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна”, в 
т.ч. отчуждаване (2017 – 2018 г. ) е със сметна стойност 
113 337 212 лв.,а в бюджета за 2018 г. са заложени   
 89 184 973 лв. 

Продължава изпълнението на следните обекти: 
 

Пробив на бул. „Сливница” от О.Т. 49 до О.Т. 65 от 
бул. „Ян Хунияди” до бул. „Атанас Москов” по плана на 
ОП три, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, в т.ч. 
отчуждаване (2017-2018 г; сметна стойност -7 746 000 лв.)                                       
– 6 250 217 лв. 
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             ф-я БКС – инженерна инфраструктура               
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА - ПО – КРУПНИ ОБЕКТИ 

 Основен ремонт на ул. "Цар Борис" ІІІ , кв. 
"Виница", в участъка от ул. "Св. Св. Константин и 
Елена" до обръщач, в т.ч. проектиране и строителен 
надзор (2017 - 2018 г.; сметна стойност 2 202 598 
лв.)                                                 – 1 503 934 лв. 

 Основен ремонт на улица "Студентска", гр. Варна, в 
т.ч проектиране и строителен надзор (2017-2018 г.; 
сметна стойност 674 237 лв.)                - 452 746 лв. 

 Oсновен ремонт на ул."Кап.Рончевски" по плана на 
18-ти м.р., гр. Варна (2017 - 2018 г.; сметна стойност 
819 652 лв.)                                        –  790 000 лв.  

 Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-
ти м.р., гр. Варна (2017 - 2018 г.; сметна стойност 
479 820  лв.)                                       -  450 000 лв. 
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 ф-я БКС – инженерна инфраструктура               
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА - ПО – КРУПНИ ОБЕКТИ 

 Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на 
бул."Цар Освободител", гр. Варна, в т.ч. строителен надзор, 
отчуждаване и други (2017 - 2018 г.; сметна стойност 1 380 
977  лв.)                                                      – 1 033 916 лв. 

 Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. 
"Ат.Москов", от О.Т.1100 до О.Т.1105, по плана на ПЗ 
"Метро", р-н Вл.Варненчик, гр.Варна, в т.ч. Отчуждаване 
(2014 - 2018 г.;  сметна стойност 1 194 907 лв.) – 1 150 000 
лв. 

 Реконструкция на ул. "Ал.Рачински", в участъка от бул. 
"Съборни" до ул."Ген.Колев", в т.ч. отчуждаване (2017 - 
2019 г.; сметна стойност 2 754 520  лв.)      – 2 200 000 лв. 
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ф-я БКС – инженерна инфраструктура               
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА - ПО – КРУПНИ ОБЕКТИ 

 Южно обслужващо платно на бул. "Левски" между 
бул. "Сливница" и бул. "Вл. Варненчик", (сметна 
стойност -2 890 957 лв.;2017 г.-2018 г.) – 1 208 133 лв. 

 Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК 
"Св. Св. Константин и Елена", включително 
благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова 
чешма с минерална вода, (2017г. - 2018 г., сметна 
стойност - 890 728 лв.)                              – 871 000 лв. 

 Зона за платено улично паркиране и зарядни станции 
за ел. автомати                                        – 3 607 243 лв. 

 Ремонт на улично осветление                  – 921 779 лв. 
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ф-я БКС – инженерна инфраструктура               
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА - ПО – КРУПНИ ОБЕКТИ 

 Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на 
площадки за игра на открито; спортни и фитнес  
площадки на открито в район "Владислав Варненчик", 
район "Младост", район "Одесос", район Аспарухово" и 
район "Приморски" и др., в т.ч. проектиране 
(облигационен заем 2015 г. - 2018 г.)        – 821 842 лв.   

                             
 Строителство на парк "Възраждане" в УПИ III-621 "за 

публично парково пространство", кв.17 /ПИ 
10135.3511.621/, по плана на ж.к. "Възраждане"- I м.р., 
град Варна” – I и II етап, (2016 г.-2018 г.; сметна 
стойност –  4 454 201 лв.)                       – 2 771 446 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

   ф-я ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА 

Проектоюджет за 2018 г.  - 15 996 000 лв. 
          В тази функция се включват разходите за: 
- Музеи и галерии;  
- Библиотеки; 
- Читалища; 
- Оркестри и ансамбли; 
- ОП„Спорт Варна“;  
- Обредни домове и зали; 
- Зоопарк;  
- Общински програми „Спорт“ и „Международни и местни 

културни прояви“ -  чрез тези програми се реализира 
общинската политика в областта на културата и спорта. 
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            ф-я ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА  
          КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА:  ПО – КРУПНИ ОБЕКТИ 

 Капиталовите разходи на функцията възлизат на  
    2 019 705 лв.  
 Ремонт на СК Локомотив и СК Простор   - 343 600 лв. 

 
 Ремонт на покрива и фасадната арка на сградата на 

Градска художествена галерия – Варна (2017 – 2018 
г.; сметна стойност 153 605 лв.)           - 149 605 лв.                                                
 

 Обезщетения за отчуждаване на земя на гробищен 
парк "Запад", с. Тополи                        – 700 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

           ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ  

Проектобюджет за 2018 г. на разходите – 33 434 000 
лв. и включва средствата за:  
 Управление, контрол и регулиране на дейностите по 

транспорта и пътищата/хоризонтална и вертикална 
маркировка                                             

 Служби и дейности по поддържане, изграждане и 
ремонт на пътищата - зимно поддържане  

 Други дейности по транспорта и пътищата  
 ОП „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“ /ТАСРУД/ 
 Туристически бази                                
 Приют за безстопанствени кучета  
 Други дейности по икономиката, в т.ч.програма 

Туризъм 
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ОБЩИНА ВАРНА 
                     ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

    Средствата за помощи по решение на Общински съвет  
Варна са в размер на 8 млн. лв. за карти на 
пенсионери; компенсиране цената на карти на учащи 
се от Тополи, Константиново, Казашко, Звездица и 
Каменар, КК Зл. пясъци, КК Св.Св.Константин и Елена, 
Черноморец и Боровец; намаление цените на 
ученически карти в чертите на града; превоз на 
трудноподвижни лица със специализирани микробуси; 
абонаментни карти за пътуване на преференциални 
цени по една линия за лица над 18 г. до 64 г., с 
определена трайно намалена работоспособност от 50 % 
до 100 % без чужда помощ, за лица над 18 г. с 
определена трайно намалена работоспособност от 91 % 
до 100 % с чужда помощ, с постоянен адрес на 
територията на община Варна и за техните 
придружители и др.    
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 ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ                                                                                  
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА: ПО – КРУПНИ ОБЕКТИ 

          
     Капиталови разходи – 1 780 552 лв., т.ч.: 

 
 - Основен ремонт           – 50 000 лв. 
 - Придобиване на ДМА – 1 713 352 лв. 
 - Придобиване на НМА     - 17 200 лв. 
    обекти: 
 Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, в 

т.ч. осветление – 80 200 лв. 
 Оборудване, транспортни средства и стопански 

инвентар за ОП ТАСРУД – 589 800 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране 

 

  През 2018 г. община Варна има намерение да използва 
дългосрочен общински дълг за: 
 съфинансиране и мостово финасиране на проекти по 

Оперативни програми на Европейски съюз; 
 реализиране на инвестиционни обекти от 

Капиталовата програма на община Варна. 
В тази връзка през 2017 г. община Варна обсъди 
публично проектите, за които има намерение да 
използва дългово финансиране и внесе в Общински 
съвет – Варна предложение за получаване на съгласие 
за поемане на дълг. Предложението е разгледано и 
одобрено от ПК „Финанси и бюджет“.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

     
    Община Варна има намерение да сключи договор за 

банков заем с Европейската банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР) с цел осигуряване на финансов 
ресурс за собствено финансиране на община Варна 
на недопустими разходи, необходими за 
изпълнението на проектите „Интегриран градски 
транспорт на Варна – втора фаза“ и „Естетизация и 
модернизация на градската среда във Варна“, 
финансирани по ОП “Региони в растеж“, и за 
финансиране нa проект „Зона за платено улично 
паркиране и поставяне на зарядни станции за 
електрически автомобили в гр. Варна”. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

Параметри на заема от ЕБВР: 
 

 Предназначение: 
   - Транш 1: до 8 060 615 евро (15 765 193 лв.)  за 
проекти "Естетизация и модернизация на градската среда 
във Варна„ и "Интегриран градски транспорт на Варна – 
втора фаза"   
  - Транш 2: до 2 100 000 евро (4 107 243 лв.) за проект 
„Зона за платено улично паркиране и поставяне на 
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“ 
 Максимален размер на дълга – до 10 160 615 евро        

(19 872 436 лв.) 
 Валута – евро 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

 Срок на заема: 
     - Транш 1: до 12 години (за главницата до 3 години 
гратисен период и 9 години погасяване) 
    - Транш 2: до 7 години (за главницата до 2 години 
гратисен период и 5 години погасяване) 
 Максимален годишен лихвен процент – 6-месечен 

EURIBOR + надбавка до 2.60% годишно 
 Еднократна комисионна  - до 1% от сумата на главницата 

на заема  
 Такса ангажимент – до 0.10% годишно за първите три 

месеца след подписване, след това до 0.50% годишно до 
края на периода на ангажираност 

 Такса за предсрочно погасяване: 
     Години – от 1 до 4 до 1%, година 5 до 0.50%,  
след година 5 без такса 
 Обезпечение: особен залог върху резервна сметка за 

обслужване на дълга.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

 Такса за прекратяване - 1.% от главницата на заема, която 
ще бъде анулирана 

 Лихва за забава – 2% годишно над лихвата по договора за 
кредит върху просрочената сума 

 Транш 1 Погасяване – 18 равни шестмесечни вноски, 
стартиращо на датата на плащане на лихвата след 
изтичането на Срока за Усвояване по Транш 1 (3 години) и 
завършващо на датата на плащане на лихвата на или около 
дванадесетата година от подписването на Договора за 
кредит.   

 Транш 2 Погасяване – 10 равни шестмесечни вноски, 
стартиращо на датата на плащане на лихвата след 
изтичането на Срока за Усвояване по Транш 2 (2 години) и 
завършващо на датата на плащане на лихвата на или около 
седмата година от подписването на договора за кредит 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

    Община Варна има намерение да поеме дългосрочен 
дълг чрез банков заем за финансиране (съфинансиране) 
на проектите: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в 
участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на 
район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. 
Варна“ (изпълнение на дейности: проектиране, авторски 
и строителен надзор, СМР, разходи за отчуждителни 
процедури (обезщетения) за придобиване на земя и 
сгради и други дейности по проекта) и „Пробив на бул. 
„Сливница" от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. „Ян Хунияди" до 
бул. „Ат. Москов", по плана на оп. 3, район Вл. 
Варненчик, гр. Варна“ (проектиране и изграждане на 
светофари, авторски надзор, строителен надзор, разходи 
за отчуждителни процедури (обезщетения) за 
придобиване на земя и сгради). 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

 
Параметри на заема: 

 Максимален размер на заема – до 36 000 000 лв. 
 Валута  - български лева (BGN) 
 Обезпечение на заема – учредяване на залог върху 

настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
община Варна 

 Срок на усвояване на заема – до 3 г. 
 Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на 

усвояване  
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

 
Параметри на заема: 

 Срок за погасяване – 10 г., с 3 г. гратисен период за 
главницата  

 Начин на погасяване - 28 равни 3-месечни вноски в 
срока на погасяване 

 Максимален годишен лихвен процент – плаващ 
лихвен процент, формиран от основен лихвен процент 
на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

 Такса управление – еднократно до 0,5% върху 
размера на заема  
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране  

През 2018 г. община Варна предвижда да поеме общински дълг за 
осигуряване на мостово финансиране на допустими разходи 
до възстановяването им от Управляващия орган в размер до 
4 103 000 лв. за изпълнение на следните проекти: 
 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ в 

размер до 2 483 000 лв.; 
  „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. 
”Златни пясъци”, община Варна” в размер до                   
1 620 000 лв. 

Общината има намерение да осигури необходимия 
финансов ресурс чрез авансово финансиране от 
Националния фонд по реда на Указание на министъра на 
финансите ДДС № 6/03.09.2011 г./заем от “Фонд за 
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ПРОЕКТИ - ЕСИФ 

49 

През 2018 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на 
Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП „Околна среда“ 
2014 – 2020; ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020; ОП „Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020; ОП „Добро управление“ 2014 - 2020; ОП „Регионално 
развитие“ 2007 - 2013; Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.; 
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 – функция 
„Образование”, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и 
науката.  
По ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ община Варна ще реализира 
проекти на обща стойност 37 382 х.лв.: 
 Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", 
Община Варна“; 
 Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна 
- Фаза 1". 
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ОБЩИНА ВАРНА 

ПРОЕКТИ 

По ОП "Региони в растеж“ 2014 - 2020 община Варна ще реализира 
проекти на обща стойност 91 376 х.лв., в т.ч.: 
 Проект "Модернизация на образователната инфраструктура на 
територията на град Варна"; 
 Проект "Подобряване и модернизиране на образователната 
инфраструктура на ПГГСД "Николай Хайтов" и на ПГИ "Д-р Иван 
Богоров" гр. Варна"; 
 Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във 
Варна"; 
 Проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза"; 
 Проект "Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по 
приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020". 
През 2018 г. е предвидено да бъде осигурено финансиране, необходимо за 
обезпечаване на разходите за подготовка на проектни предложения 
включени в Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за 
реализация със Споразумение №BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по 
Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, в рамките на 
процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие 2014-2020-Варна“. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ПРОЕКТИ 

Проектните предложения на обща стойност 24 075 х.лв., с които община 
Варна ще кандидатства и чиято реализация ще стартира през 2018 г. са 
следните: 
 Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. 
Р. Славейков 1928" – индикативна стойност на проекта 556 483,30 лв.; 
 Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - сграда 
филиал ТМПЦ – Варна – индикативна стойност на проекта 7 163 217,35 
лв.;  
 Ремонт, оборудване и обзавеждане на приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица в СУПЦ "Анастасия 
д-р Железкова"– индикативна стойност на проекта 3 810 000,00 лв.; 
 Регионален туризъм - развитие на туристическите атракции в град 
Варна – индикативна стойност на проекта 9 779 150,00 лв.;  
 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни 
сгради - сградата на ОДМВР - Варна – индикативна стойност на проекта 
1 178 830,65 лв.;  
 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради в град Варна – индикативна стойност на проекта 
 1 587 301,59 лв.  
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ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, 
ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
ОБЩИНА ВАРНА 

ПРОЕКТИ  

По ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 община Варна ще 
реализира проекти с обща стойност 1 158 х.лв. : 
 Проект "Приеми ме 2015"; 
 Проект "Общностен център за деца и семейства – Варна"; 
 Проект "Активни в труда на територията на община Варна“ - 
бенефициент по проекта е Фондация „Владиславово“, а партньори са ОП 
„Управление на проекти и озеленяване” чрез община Варна и Фондация 
„Николаевка”; 
По ОП "Добро управление“ община Варна ще реализира проект: 
 "Функциониране на Областен информационен център – Варна“  - 
договорът за БФП по този проект е на обща стойност 500 х.лв. (100% БФП). 
По Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. община Варна 
кандидатства с проектно предложение "Модернизация и реконструкция 
на рибарско пристанище „Карантината“, местност "Карантината“, 
район "Аспарухово“, Община Варна“ – индикативна стойност на проекта 
16 600 095,73 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ПРОЕКТИ - ДЕС 

През 2018 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани от Други 
средства от Европейския съюз (ДЕС) по проекти и програми в бюджета 
на община Варна (международни проекти) на обща стойност 816 х.лв., в 
т.ч.: 
 - "Просперитет чрез иновации и насърчаване на Устойчиви планове 
за градска мобилност" (PROSPERITY) – по Програма Хоризонт 2020 на 
Европейската комисия; 
 - mySMARTLife "Интелигентни и устойчиви градове" – по Програма 
Хоризонт 2020 на Европейската комисия; 
 - „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез 
дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано 
от потребителите" – по Програма URBACT III; 
 - "CityWalk“ по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 
2014-2020 г.; 
 -  "DBS Gateway Region" по Програма за транснационално 
сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
ПРОЕКТИ - ДМП 

 
През 2018 г. община Варна във функция „Образование“ 
ще реализира проект, финансиран със средства по 
Други международни програми (ДМП).  
През 2018 г. Професионалната гимназия по горско 
стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" ще 
изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа 
за въвеждане принципите на дуалното обучение в 
българската образователна система" (проект 
"Домино"). Проектът е финансиран в рамките на 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез 
МОН и покрива 100% от размера на одобрените разходи. 



ОБЩИНА ВАРНА 

 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ  2018 

 Чрез проектобюджета на община Варна за 2018 г. са 
осигурени средства за: 
- реализиране на общински програми по различните 
направления и функции в размер на 9 033 х.лв. 
- предоставяне на помощи от бюджета, в т.ч.и по 
решение на Общински съвет в размер на 8 960 х. лв. 
- европейски проекти – общо за 172 млн.лв., в 
т.ч. действащи проекти в размер на 131 млн.лв. и 
подадени проектни предложения за 41 млн. лв. 
 

- Дофинансиране на делегираните от държавата 
дейности в размер на 10 602 х.лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018 

  Общинският бюджет през 2018 г. ще се реализира 
при строга финансова дисциплина за запазване на 
финансовата стабилност на общината.  
 Бюджетът на община Варна за 2018 г. се основава 
на ясни приоритети и проекти за устойчиво развитие 
на общината, публичност и прозрачност на 
дейностите и разходите през годината и спазване 
изискванията на Закона за публичните финанси и 
другите нормативни документи. Предложеният 
проектобюджет спомага за надграждане и 
доразвиване на положителните традиции от 
предходните години и допринася за модернизиране 
на инфраструктурата и новия облик на гр. Варна. 
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Бюджетът за 2018 г. на община Варна 
ще бъде променен с окончателния размер на 
преходния остатък и преходните обекти, след 

приключване на финансовата 2017 г. и изготвяне 
на годишния отчет на общината за 2017 г. 
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ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ, 
 СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТОБЮДЖЕТА  

ЗА 2018 г.  
   ПИШЕТЕ НА e-mail: njotovska@varna.bg   
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          БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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