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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

Проектобюджетът за 2020 г. е разработен на базата на:

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 2020 г. /Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г./

- РМС №208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните
от държавата дейности за 2020 г., изменено с РМС № 644 /01.11.2019 г. 

- ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнение на Държавния бюджет за 2020 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

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Проектобюджет за 2020 г. на община Варна 

– 492 070 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет    – 383 700 000 лв.

II. Бюджет от средства от Европейски проекти и 

програми          – 108 370 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020



ОБЩИНА ВАРНА

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
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 Инвестиране в децата и младите хора

- Функция „Образование“ заема 40,5% от общия бюджет на общината.

- Продължават инвестициите в образователната и спортна

инфраструктура

- Реализират се множество общински програми в сферата на:

• образованието

• здравеопазването

• спорта

• културата

• превенцията и т.н.

https://www.google.bg/imgres?imgurl=https://priorities.bg/wp-content/themes/pioiteti/assets/img/logo2.png&imgrefurl=https://priorities.bg/&docid=gv6qYljxGLBp3M&tbnid=b1x37Ft_vyn95M:&vet=10ahUKEwjcvJ-EgaLfAhUFmYsKHchYBxkQMwh3KDMwMw..i&w=600&h=155&bih=594&biw=1177&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8&ved=0ahUKEwjcvJ-EgaLfAhUFmYsKHchYBxkQMwh3KDMwMw&iact=mrc&uact=8


ОБЩИНА ВАРНА

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО
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 Икономическо развитие на Варна - за последните 5 г. бюджетът на

гр.Варна отбеляза ръст в почти двоен размер. През 2019 г. бяха

привлечени над 70 млн. лв. по европейски проекти. През 2020 г. община

Варна ще реализира проекти със средства от ЕС за над 108 370 000

лв.

Промяната на града ще продължи чрез създаване на Икономическа зона

през 2020 г. с откриване на нови работни места, включително за хора в

неравностойно положение. Започна проект с община Аксаково – на терен

от 9000 дка. Изпълнени са предварителните съгласувания със съответните

министерства. Общинският съвет на Аксаково одобри ОУП на зоната,

който е внесен в МОСВ.

https://www.google.bg/imgres?imgurl=https://priorities.bg/wp-content/themes/pioiteti/assets/img/logo2.png&imgrefurl=https://priorities.bg/&docid=gv6qYljxGLBp3M&tbnid=b1x37Ft_vyn95M:&vet=10ahUKEwjcvJ-EgaLfAhUFmYsKHchYBxkQMwh3KDMwMw..i&w=600&h=155&bih=594&biw=1177&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8&ved=0ahUKEwjcvJ-EgaLfAhUFmYsKHchYBxkQMwh3KDMwMw&iact=mrc&uact=8


ОБЩИНА ВАРНА

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

• Модерен град с удобни квартали - целта е хармонично развитие на

града, т.е. всеки район да има свой облик, история, култура,

самобитност. Да бъде по-чист и зелен. През изминалите 4 години бе

поставено началото – обнови се част от уличната инфраструктура в

кварталите, изградиха се нови детски и спортни площадки – продължава

се програмата и през 2020 г. за рехабилитация на улици и междублокови

пространства.

 Свързан и достъпен град – целта е да се осигури качествена

транспортна система, достъпна и безопасна среда за пешеходци и хора

с увреждания, да се насърчава ползването на обществения транспорт и

колоезденето. Продължават инфраструктурните проекти за

облекчаване на трафика в града и подобряване на градската среда.
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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, спорт и други.

Подобряване на градската среда чрез осъществяване на нови

инфраструктурни проекти и ремонт на съществуващите обекти

за осигуряване на достъпна жизнена среда, зони за отдих и

спорт и т.н.
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ОБЩИНА ВАРНА

АКЦЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Продължава социалната политика на общината чрез

финансиране на основните социални отговорности, насочени

към нуждите на хората в неравностойно положение, подпомагане

дейността на пенсионерските клубове, предоставяне на помощи

за социално слаби и хора, осигуряване на топла храна на

социално слаби граждани, помощи за лечение на граждани и т.н.

Продължава политиката на общината в областта на

здравеопазването чрез финансиране на предоставяне на

помощи за лечение на граждани, подкрепа на асистираната

репродукция, осъществяване на програми за промоция,

профилактика и рехабилитация на общественото здраве,

предоставяне на средства за капиталови трансфери за

лечебните заведения и др.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРИХОДИ

Проектобюджетът на приходите на община Варна 

за 2020 г. възлиза на 492 070 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 383 700 000 лв., в т.ч.:

- Приходи за делегирани държавни дейности – 169 848 110 лв.

- Приходи за местни дейности              - 213 851 890 лв.

II. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми –

108 370 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приходи по бюджета за делегирани

от държавата дейности – 169 848 110 лв., в т.ч.:

- Неданъчни приходи от държавни дейности - 619 560 лв.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

- 160 058 795 лв.

- Финансиране на дефицита/излишъка - преходен остатък от 

2019 г. – 9 169 755 лв.
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Приходи за местни дейности:

Имуществени и други данъци

Неданъчни приходи

Взаимоотношения с ЦБ

Трансфери от и за бюджети и сметки за 
средствата от ЕС

Временни безлихвени заеми 

Финансиране на дефицита (излишъка), 
включително преходен остатък от 2019 г.

213 851 890 лв.

91 600 000 лв.

76 732 963 лв.

2 891 100 лв.

/-17 264 160 лв./

3 456 373 лв.

59 326 714 лв.,
23 861 307 лв.  
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ



ОБЩИНА ВАРНА

Имуществени и други данъци

Имуществени и други данъци, в т.ч.: 

Бюджет 2020

Данък върху доходите на физически лица 1 600 000

Окончателен годишен (патентен) данък 350 000

Данък върху таксиметров превоз на пътници 1 250 000

Имуществени и други местни данъци
90 000 000

- Данък върху недвижими имоти
32 100 000

- Данък върху превозните средства
21 700 000

- Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин
32 000 000

- Туристически данък
4 200 000

ВСИЧКО : 91 600 000
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ОБЩИНА ВАРНА

Имуществени и други данъци

Най голям дял от Имуществените  и други данъци 

заемат:

- Данък върху недвижими имоти – 32 100 000 лв.

- Данък при придобиване на имущество по дарение и

възмезден начин – 32 000 000 лв.

- Данък върху превозните средства – 21 700 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи
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Неданъчни приходи, в т.ч.: Бюджет 2020

Приходи и доходи от собственост 21 145 811

Общински такси 41 980 100

Глоби,санкции и наказателни лихви

4 801 089

Други  приходи 200 000

Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите

-1 327 595

Постъпления от продажба на нефинансови активи 8 070 000

Приходи от концесии 1 800 000

Помощи и дарения от страната 63 558

ВСИЧКО Неданъчни приходи: 76 732 963



ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи

Както е видно от таблицата - Общинските такси са с

най-голям относителен дял от общите Неданъчни местни

приходи- 55% или 41 980 100 лв., следват:

- Приходите и доходите от собственост – 28% или

21 145 811 лв.

- Постъпления от продажба на нефинансови активи – 11%

или 8 070 000 лв.

- Глоби,санкции и наказателни лихви – 6% или 4 801 089

лв. и т.н.
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ОБЩИНА ВАРНА

Общински такси
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Общински такси, в т.ч.:
Бюджет 2020

- за ползв. детски  градини 4 400 000

- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването 1 600 000

- за ползв. на дом. соц. патронаж и общ. соц. услуги 510 000

- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 1 667 200

- за битови отпадъци 29 000 000

- за ползване на общежитие и други по образованието 68 000

- за технически услуги 226 300

- за административни услуги 1 192 000

- за откупуване на гробни места 95 000

- за притежаване на куче 60 000

- други общински такси 3 161 600

Всичко общински такси 41 980 100



ОБЩИНА ВАРНА

Общински такси

Както е видно от таблицата по-горе, най-голям дял – 69 % от

Общинските такси заемат постъпленията от Такса за битови отпадъци в

размер на 29 000 000 лв., следват:

- Такси за ползване на детски градини – 4 400 000 лв.

- Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването – 1 600 000

лв.

- Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични

платна и др. – 1 667 200 лв.

- Такси административни услуги – 1 192 000 лв.

- Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински

социални услуги – 510 000 лв. и т.н.
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ОБЩИНА ВАРНА

Общински такси
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 

През 2020 г. ще продължи усвояването на средства по договори за заеми сключени

през 2018 г. и 2019 г. , в това число:

• заем от Европейската банка за възстановяване и развитие – 4 689 531 лв.

• банков заем по сключен договор от 2018 г., съгласно решения № 1034-2 от 

Протокол    № 23/21.12.2017 г. и 1425-2 № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет –

Варна – 11 130 095 лв. 

• банков заем по сключен договор от 2019 г., съгласно решение № 1418-2. IV от 

Протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна – 13 901 462 лв.

• заеми от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД по 

сключени договори от 2019 г. – 13 180 312 лв.

Заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД за проект 

„Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, 

съгласно решение № 1577-6 от Протокол № 39/24.04.2019 г. на Общински съвет

– Варна – 497 900 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

РАЗХОДИ 

Проектобюджет на разходите за 2020 г.

492 070 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 383 700 000 лв., в т.ч.:

- pазходи за делегирани от държавата дейности

- 169 848 110 лв.

- pазходи за местни дейности  – 213 851 890 лв., в т.ч. 

за дофинансиране на делегирани държавни дейности са 

отделени значителни средства в размер на 15 803 174 лв.                                     

II. Бюджет със средства от Европейски проекти

и програми – 108 370 000 лв.
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Общи държавни служби

Отбрана и сигурност 

Образование

Здравеопазване 

Соц. грижи и подпомагане

БКС/Инженерна инфраструктура/ 

Култура, спорт и религиозни дейности 

Икономически дейности и услуги

Други

Всичко по бюджет 2020 г.

23 111 000 лв.

4 240 000 лв.

154 021 000 лв.

23 412 000 лв.

17 187 000 лв.

98 864 000 лв.

28 954 000 лв.

31 592 000 лв.

2 319 000 лв.

383 700 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО  ПРОЕКТОБЮДЖЕТА



ОБЩИНА ВАРНА
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 

Функция „Образование“ е с най-голям относителен дял в общия

бюджет на общината за 2020 г. – 40%, следвана от функция „ БКС 

/Инженерна инфраструктура/“ – 26%, Икономически дейности и 

услуги - 8% и т.н.:
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Функция „Образование“ е един от приоритетите на община

Варна. Проектобюджетът на функция „Образование“ възлиза на

154 021 000 лв. и е с най-голям относителен дял в общия

бюджет на общината за 2020 г. – 40%.

Проектобюджетът за 2020 г. на функцията е увеличен с

11 347 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2019 г.

През 2020 година 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

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Дофинансирането на държавните дейности във функцията е в
размер на 4 336 973 лв. и осигурява разходите за:

- издръжка на маломерни и слети паралелки;

- изпълнение на ангажименти по общинския колективен трудов
договор за средно образование;

- изплащане на една минимална работна заплата при
пенсиониране и раждане на дете на лица, заети в сферата на
общинското образование;

- възстановяване на внесените в общинския бюджет такси от
ползване на средношколско общежитие;

- капиталови разходи - основен ремонт и изграждане;

- 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

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Общинските програми за 2020 г. във функция „Образование“ са в 

размер на 1 138 960 лв.:

- „Младежки дейности 2020“ - 815 960 лв.

- „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и

студенти с изявени дарби през 2020 г.“ - 153 000 лв.

- „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и

студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално

положение през 2020 г.“ – 55 000 лв.

- „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите

кадри в община Варна през 2020 г.“ – 115 000 лв.

25



ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Капиталовите разходи във функция „Образование“ са в размер на 

7 866 х.лв.

- Филиал на ДГ „Д-р Петър Берон“ - предвиден е основен ремонт на Дом

за деца лишени от родителска грижа "Другарче" и промяна на

предназначение в детска градина за 4 градински групи и 1 яслена

група с местонахождение ул. "Ген.Колев" № 90 със средства от

общинския бюджет 1 761 х. лв.;

- През 2020 г. ще се финализира изграждането на детска градина

„Карамфилче“ - 520 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и 

спорт в детските градини - 1 804 х.лв.

ДГ 5 "Слънчо", ул. "Юрий Венелин" № 5  – 156 х. лв.;

ДГ 9 "Ален мак", жк "Чайка", до бл.61 – 124 х. лв.;

ДГ 12 "Ян Бибиян", ул. "Дойран" № 9 – 136 х. лв.;

ДГ 14 “Дружба“, район „Приморски“ – 237 х. лв.;

ДГ 21"Калина Малина", район „Приморски“, по плана на 19 м.р. – 108 х. лв.;

ДГ 37 "Пламъче", жк "Вл.Варненчик", кв.16 по плана на ІV м.р. – 230 х. лв.;

ДГ 38 "Маргаритка", жк "Вл.Варненчик", кв.12 по плана на І м.р. – 190 х. лв.;

ДГ 39 "Приказка", кв.9 по плана на ІІ мр.,  жк "Вл.Варненчик" – 90 х. лв.;

ДГ 42 "Българче", жк "Вл.Варненчик" – 170 х.лв.;

ДГ 44 "В.Терешкова"- филиал, кв. „Аспарухово“, ул. "Кишинев" № 11 – 112 х. лв.;

ДГ 47 "Люляче", кв. „Галата“,  кв.2а  - 144 х.лв.;

ДГ 51 "Ран Босилек", с.Константиново, ул. "Васил Левски" № 92 – 107 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Значителното увеличение на броя на учениците в Център за

специална образователна подкрепа /ЦСОП/ през последните

две учебни години налага осигуряване на нова база с всички

необходими нормативни изисквания за провеждане на

специализирано обучение. Във връзка с това ще бъде изготвен

идеен и технически проект за основен ремонт и преустройство

на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна среда за нуждите

потребителите на ЦСОП на имот с адрес гр. Варна, ул. "Петко

Стайнов" № 7 в размер на 200 х. лв.

Продължава изграждането на:

- начално училище „В.Левски“ – 1 356 х. лв. 

- преустройство на помещения в I Езикова гимназия -642 х.лв.                                                    
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ОБЩИНА ВАРНА 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ  - КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

През 2019 г. са въведени в експлоатация спортни площадки в

седем училища, общо на стойност 2 002 х.лв.

През 2020 г. продължава основният ремонт, реконструкцията

и преустройството на спортни площадки в дворните

пространства на училища на територията на община Варна -

общо в размер на 1 168 х. лв. , в т.ч. нови:

- СУ"Гео Милев", по плана на II м.р. на ж.к."Младост" – 313 х. лв.;

- СУ"Елин Пелин", район "Одесос" - 221 х. лв.;

- IV ЕГ"Фредерик Жолио Кюри", район "Приморски" – 313 х. лв.;

- СУЕО"А. С. Пушкин", район "Одесос" – 95 х.лв.;

- ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", район "Одесос" – 194 х.лв. и др.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ  - КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

Продължават инвестициите в образователната инфраструктура:

готови са проектите за 4 нови детски градини за които община

Варна е подала проектно предложение за финансиране от

Централния бюджет:

1. Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски

блок и котелно стопанство, с административен адрес, община

Варна, ул."Хъшове"№ 2;

2. ДГ 39 "Приказка" - нов корпус за 4 групи, район „Владислав

Варненчик“;

3. Нова сграда на детска градина № 48 "Ран Босилек" с 1 яслена и 5

градински групи с административен адрес : с.Тополи,ул. „Здравец“

№ 1;

4. ДГ 14 „Дружба“ - нов корпус за 6 градински групи , разположен в

район „Приморски“, 24-ти м.р.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Проектобюджетът на ф-я Здравеопазване за 2020 г. е в размер 

на 23 412 000 лв. 

Проектобюджетът на функцията е увеличен спрямо

първоначалния бюджет на 2019 г. с 2 300 000 лв.

В бюджета на функцията се включват разходите за:

- 12 броя детски ясли;

- 112 броя здравни кабинети за медицинското обслужване в 

детски градини и училища;

- 7 броя здравни медиатори; 

- 3 броя детски кухни и 23 броя разливочни пункта; 

- общинските предприятия:

„Комплекс за детско хранене“ 

„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ 
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

И през 2020 г., община Варна продължава финансирането

на:

- лечебни заведения на територията на общината чрез

отпускане на капиталови трансфери – 407 640 лв.;

- ще бъдат предоставени помощи по решение на

Общински съвет общо в размер на 389 510 лв. - за лечение

на граждани и за инвитро процедури за двойки с репродуктивни

проблеми.

- осигурени са средства по КТД за работещите в

общинското здравеопазване и т.н.

- общински програми със здравна насоченост и превенция

за 349 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ПРОГРАМИ

„Аз успявам”   

„Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните

изкривявания”

„Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието”  

„Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза”

„Профилактика на женското здраве”  

„Скрининг на преканцерози на маточната шийка”

„Скрининг на очните заболявания”

„Профилактика на рака на гърдата”

„Детско дентално здраве”  

„Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета – диабетно

стъпало“

„Профилактика на онкологични заболявания“

„Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества”

„Зеленият двор на Варна”

„Грижа за деца с диабет и редки заболявания” 34



Проектобюджетът на общинско предприятие„Комплекс за

детско хранене“ е в размер на 5 227 х.лв.

Продължава храненето на неорганизирания контингент деца и

в почивните дни.

През 2020 г. стартира приготвянето на храна за деца със

специфичен режим на хранене – безглутенов и безказеинов

режим.

Проектобюджетът на общинско предприятие „Дезинфекция,

дезинсекция и дератизация“ възлиза на 305 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Капиталови разходи за функцията

– 3 854 х. лв., в т.ч. по-важни обекти:

За основен ремонт на детски ясли – 2 995 х.лв.:

- ДЯ №7 "Роза" - основен ремонт, включително мерки за подобряване
на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор -
1 408 х. лв.;

- на ДЯ №5 "Чуден свят" - основен ремонт, включително мерки за
подобряване на енергийната ефективност и изграждане на 2
пристройки с асансьор, като за 2020 г. средствата са в размер на 563 х.
лв.;

- проектиране, основен ремонт и реконструкция на детски площадки в 
детски ясли – 750 х.лв., в т.ч.:

Детска ясла № 8 „Щурче “  - 141 х.лв.;

Детска ясла № 9 „Детелина “  - 218 х.лв.;

Детска ясла № 3 „Зайо байо“ – 204 х.лв.; 

Детска ясла №14 „Звънче“ – 177 х.лв. и др.

и други.

36



ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Проектобюджетът на разходите на ф-я Социално подпомагане 

и грижи възлиза на 17 187 000 лв.

Проектобюджетът на функцията е увеличен с 396 000 лв. спрямо

бюджета за 2019 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 2020 г. е в

размер на 883 198 лв.

С планираните разходи по бюджета за 2020 г. ще се

реализират социални услуги и дейности, адекватни на

потребностите на нуждаещите се граждани на общината.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Помощи по решение на Общински съвет – за 2020 г. са в

размер на 144 000 лв. – това са помощи за социално битови

разходи на социално слаби граждани, в т.ч. 12 000 лв. за

подпомагане на деца на загинали полицаи.

Социалната програма на община Варна за 2020 г. е в размер на

3 781 000 лв., като в нея са отразени всички дейности и

мероприятия за годината.

Капиталовите разходи са в размер на 473 х. лв., в т.ч. за

основни ремонти на социалните заведения – 296 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

През 2020 ще бъдат изградени нови социални центрове:

- „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с

тежки множествени увреждания“ - ремонтните дейности,

оборудването и обзавеждането на двете помещения в район

„Аспарухово“ трябва да приключат през месец август. Стойността

е 999 958 лв. Капацитет на услугите - дневна грижа за 30

потребители, заместваща грижа за 4 души и мобилна грижа за 60

души.

- „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и

ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с

различни форми на деменция и техните семейства“ - обща

стойност 1 365 211 лв., от които 257 794 лв. съфинансирани от

бюджета на община Варна. Реализацията на проекта следва да

приключи до края на 2020 г.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС

Проектобюджетът на функцията възлиза на 98 864 000 лв., в т.ч. 

по-важни разходи: 

- Рехабилитация на улици - 10 000 х. лв.;

- Благоустрояване на междублокови пространства - 5 000 х. лв.

- Основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа                                                                

- 25 508 х. лв.;

- Улично осветление   - 2 400 х.лв.;

- ОП Общински паркинги и синя зона - 6 621 х.лв.

- ОП Инвестиционна политика – 1 600 х.лв.

- Дейност чистота – 32 701 х.лв., а общо по план–сметка Чистота  - 40 487 х.лв.;

- Други дейности по опазване на околната среда  – 6 675 х.лв.

- Поддръжка на зелените площи, в т.ч. и Морска градина - 5 040 х.лв.; 

- ОП Управление на проекти и озеленяване /дейност 629/ - 641 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

Капиталовата програма на функцията възлиза на 31 259 х.лв., в т.ч.

- Основен ремонт                – 14 420 х. лв.

- Придобиване на МДА      – 15 989 х. лв.

- Придобиване на НДА           – 850 х. лв.

По - крупни обекти:

- Продължава изпълнението на основния ремонт на уличната мрежа на 

територията на община Варна по райони - 8 105 х. лв.:

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 1-ви микрорайон, район

Одесос, гр. Варна - ул.“Македония“, ул.“Г.С.Раковски“, ул.“Проф. Николай

Державин“ – 331 х. лв.;

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон, район 

Одесос, гр. Варна – ул. “А.Дякович“, ул. “Козлодуй“     - 897 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайони, 

район Одесос, гр. Варна – ул. “Патриарх Евтимий“, ул .“Ат. Георгиев“, ул. “Г. 

Живков“, ул.“Юрий Венелин“, ул.“Радецки“, ул.“Велико Христов“, ул.“Христо

Попович“, ул.“Хр. Самсаров“, ул.“Проф. Жолио Кюри“, ул.“Ангел Георгиев“, 

ул.“Поп Харитон“, ул.“Ангел Кънчев“  - 936 х. лв.;

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 6-ти микрорайон, район 

Приморски, гр. Варна – ул. “Царевец“ , паркинг на ул. “Силистра“   - 968 х. 

лв.;

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 25-ти м.р., район 

Приморски, гр. Варна – ул. “Роза“ , ул. “Лотос“ , ул. “Карамфил“-1 207 х.лв.;                     

Основен ремонт на улична мрежа, включително на ул. „Св. пророк 

Илия“ и ул. „Св. Йоан Кръстител“ по плана на кв. Виница, район 

Приморски, - ул. „Св. Йоан Кръстител “ и ул. „Д. Солунски“ - 385 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане,

2-ри микрорайон, район Младост, гр. Варна – ул. “Блян“- 408 х. лв.;

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Младост“,

район Младост, гр. Варна - ул. “Хан Севар“ - 659 х.лв.;

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти

микрорайон, район Младост, гр. Варна - ул. “Милосърдие“, ул. “Гео

Милев“– 688 х. лв.;

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 27-ми

микрорайон, район Аспарухово, гр. Варна- ул. “Ат. Манев“- 92 х.лв.;

Основен ремонт на улична мрежа с. Константиново - ул.

“Васил Левски“, ул. “Георги Бенковски“, ул. “Ком“ , ул. “Мусала“ , ул.

“Булаир“ , ул. “Явор“ , ул. “Капитан Петко войвода“ , ул. “Трети

март“ - 1 534 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Основен ремонт на ул.“Акация“ – 250 х.лв.

- Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, 

връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово - 512 х.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 – 816 х. лв.

- Улица от о.т. 106 през 107,108,109,110,116,115 до о.т. 114 и улица "Г. 

Сотиров" от о.т. 110 до о.т.113  – 300 х. лв.

- Реконструкция на улица от бул. "Първи май" към Рибарско

пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината" 

– 1 641 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“

Проект на Община Варна по Програмата за морско дело и рибарство

2014-2020 – обща стойност на проекта – 13 578 х.лв., в т.ч. съфинансиране

от община Варна – 5 684 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

Модернизация и реконструкция на Рибарско пристанище „Карантината“

Началото бе поставено през месец май 2019 г. До момента са изпълнени

дейности по изграждане на тилната територия, на източния и западния

оградни молове, на източния и западен слип. Строителството се извършва

изцяло в акваторията на Черно море със специализирана техника и работа

на водолазни екипи.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

Рибарско пристанище „Варна“ - бившето пристанище на „Рибни

ресурси“ ЕООД бе предоставено на общината с решение на

правителството. Извършен бе ремонт и в момента пристанището има

възможност да обслужва 6 големи кораба. През 2020 е планирано

разширяване на дейността, като се осигури възможност за достъп и на

малки кораби - основа за сътрудничество с бизнеса и реализиране на

публично-частно партньорство за транспортна връзка по море“
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

Пътна автомобилна рампа на Автомагистрала магистрала "Хемус"

- качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105 – 773 х.лв.

Проектът за качване на АМ „Хемус“ от ул. „Атанас Москов“ в

момента се съгласува в Агенция „Пътна инфраструктура“. След

съгласуването, предстои издаване разрешение за строеж.
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

И през 2020 г. продължава реализирането на обекти по проекта за

Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул.

„Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна и

надграждането му с основен ремонт на улици, фактически свързани

(довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"), в т.ч.:

- Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул.

„Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна"от км.

2 +924 до км. 3 + 000" (кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул.

„Девня“) - 5 520 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Пешеходна пасарелка над бул. Цар Освободител при ул. 

Кестен и временна връзка (пробив на ул. Кестен), по плана 

на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна

(реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС – Варна) - 1 227 х. лв.;

- Проектиране и изграждане на пасарелка на бул."Васил

Левски" и бул."Осми Приморски полк"(реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. 

на ОбС – Варна) - 1 200 х. лв.;

- Изграждане на светофарна уредба на бул. Васил Левски при 

км.2+875, район Одесос, Район Младост, град Варна  (реш. № 1425-

2/36/19.12.2018 г. на ОбС – Варна) - 98 х. лв.;

- Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в 

участъка от ул. "Ген Колев" до бул."Васил Левски" по плана 

на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически свързани

(довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"

(реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС – Варна ) - 1 366 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Ремонт на пътни връзки на бул."Васил Левски" при

ул."Царевец" - улици фактически свързани (довеждащи и

отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", (реш. № 1425-

2/36/19.12.2018 г. на ОбС – Варна) - 320 х.лв.;

- Ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" към ул."Мир" -

улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни

връзки) с бул. "В. Левски", (реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС –

Варна) – 188 х.лв.;

- Ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от ул. "Разлог" до

бул."Осми Приморски Полк" и връзка с бул."Васил Левски" чрез

ул. "Разлог"- улици фактически свързани (довеждащи и

отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", (реш. № 1425-

2/36/19.12.2018 г. на ОбС – Варна) - 978 х.лв.;

- Ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" при ул.

"Подвис" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи

пътни връзки) с бул. "В. Левски", (реш. № 1425-2/36/19.12.2018 г. на ОбС –

Варна) - 233 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА 

СИНЯ ЗОНА

Втори етап на „синята зона“ 

През 2020 предстои реализиране на втория етап на

„синята зона“, която ще бъде с обхват: ул. „Кракра“, ул.

„Беласица“, ул. „Д-р Пискюлиев“, бул. „Владислав Варненчик“,

ул. „Дрин“, ул. „Пирин“, ул. „Битоля“, ул. „Братя Бъкстон“, бул.

„Чаталджа“, бул. „Генерал Колев“, ул. „Царевец“, бул. „Осми

Приморски полк“, ул. „Капитан Рончевски“, ул. „Васил Друмев“,

бул. „Княз Борис I“ – по проект Синя зона - 2 066 х. лв., в т.ч.

зарядни станции за електроавтомобили -1 365 х. лв.;

Инженеринг на технически проект за Синя зона - хоризонтална

маркировка, пътни знаци и информационни табели - 201 х.лв.;

План за устойчива градска мобилност - 500х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА 

СИНЯ ЗОНА

Втори етап на „синята зона“ -

Първи етап: бяха осигурени 2603 места в „синя зона – център“

Втори етап: планирани места - 5752 в „синя зона – широк център“

53



ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Инвестиционен проект, комплексен доклад за оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти и паспорт  за обект: 

"Реконструкция на ул."Кольо Фичето" в участъка от о.т.4084 през

о.т.4359-4367,4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т. 4284 по плана 

за ЗПЗ  - 120 х.лв.

- Проектиране на "Основен ремонт общински път VAR1087/I-9/ кв. 

Аспарухово - кв. Галата от отбивката за местност Карантината до 

кръстовището с общински път VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/-в.з. 

Боровец-кв. Галата-в.з. Ракитника-х. Черноморец – 260 х.лв.

- Проектиране на основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от 

бул. "Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен

подлез при сп. "Драгаш" и транспортно съоръжение -

автомобилен надлез над Елпромско дере – 85 х.лв.

- Проектиране на основен ремонт на ул. "Дубровник", по плана на 

24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна – 68 х.лв.

- Паспорт и обследване за основен ремонт на автомобилен подлез 

на ул. "Шипка", гр. Варна – 7 х.лв. 54



ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Паспорт и обследване за основен ремонт на автомобилен подлез при 

пътен възел Почивка, гр. Варна – 7 х.лв.

- Проектиране на основен ремонт на бул. "Цар Борис III", в участъка от бул. 

"Осми приморски полк" до пресичането с Фатрико дере, район 

Приморски – 97 х. лв.

- Проектиране на улица от о.т. 4074 през о.т. 4231:4249 до о.т. 4250 по плана 

на ЗПЗ, р-н "Младост", гр. Варна – 28 х. лв.

- Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител" в участъка от

бул. "В. Левски" до пътен възел Летище, район Младост, район

Владислав Варненчик, в т.ч. изготвяне на техн.проект за реконструкция

на бул. "Цар Освободител" в участъка от ул.Атанас Москов до пътен

възел летище; Предпроектно проучване на реконструкция на бул. "Цар

Освободител" в участъка от бул. "В. Левски" до ул. "Ат. Москов" - 950 х.

лв.

- Актуализация на проект "Продължение на ул."Атанас Москов" към Южна

промишлена зона  - 350 х. лв.

- Технически проект за изграждане на "Аспарухов парк " – 300 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване

на кв. Аспарухово, кв. Галата, с. Звездица и гр. Варна.

Участък от шахта за спирателни кранове и въздушници в

промишлена зона ЮГ на гр. Варна до стар канал на

Варненско езеро - строителен надзор – 25х. лв.

- Проектиране на паркинг в междублоковото пространство,

разположен в карето между ул. "Оборище", ул. "Македония",

ул. "Пирин" и ул. "Братя Миладинови " - 29 х.лв.

- Изготвяне на инвестиционен проект за обект:

Благоустрояване на пространство заключено между улиците:

"Хаджи Димитър", "Македония", "Братя Миладинови" и ОУ

"Васил Априлов – 13 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на 

междублоково пространство (заключено между бул. "Сливница", 

ул. "Пирин", ул. "Витоша") – 7 х. лв.

- Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на 

пространство заключено между ул. "Хаджи Димитър", ул. "Братя

Миладнови", ул." Съединение" и ул." Георги Раковски" – 10 х.лв.

- Археологическо проучване на парковата площ в пространството

между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. 

Заменхоф“ – 100 х. лв.

- Разработване на ПУП-ПП за трасето на тръбовод, попадащ в 

морската част на ПИ10135.2576.1 за нуждите на проект. 

Включване на водопроводи от воден обект Шокъров канал във

воден обект Черно море – 5 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на

инвестиционeн проект Пречиствателна станция за отпадъчни

води и канализационна мрежа на с. Звездица, община Варна. –

4 х.лв.

- Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на

инвестиционeн проект Пречиствателна станция за отпадъчни

води и канализационна мрежа на с. Константиново, община

Варна – 4 х.лв.

- Проект за ефектно осветление на Генералния щаб на

военноморските сили – 2 х. лв.

- Изграждане на многофункционална спортна площадка и център

за деца на ул. "Академик Игор Курчатов" – 50 х.лв
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Комплексен проект за изграждане на специализиран

пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности -

"място за временно укритие на риболовните кораби"

(защитена лодкостоянка), находящ се в ПИ с ид. №

10135.5501.123 (плавателен канал), ПИ с ид. №

10135.5501.161 и ПИ с ид. № 10135.5501.22, Южна

промишлена зона, гр. Варна – 59 х.лв.

- Комплексен проект за реконструкция и модернизация на

специализиран пристанищен обект за обслужване на

риболовни дейности - "Пристан за разтоварване на уловите",

находящ се в ПИ с ид. № 10135.5501.123 (плавателен канал)

и ПИ с ид. № 10135.5501.162, Южна промишлена зона, гр.

Варна – 58 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за

игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. "Иван

Богоров“ №26 / ул. „Тодор Икономов“, район „Приморски“,

гр. Варна – 95 х.лв.

- Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на

детска площадка за игра на открито и фитнес на открито в

ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. „Сливница“ / ул.“ Отец

Паисий“, район „Одесос“, гр. Варна – 285 х.лв.

- Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект:

Изграждане на детска площадка за игра на открито в ПИ

10135.2563.328, с адрес м. “Св. Никола” № 117, район

„Приморски“, гр. Варна – 95 х.лв.

- Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение

на СМР на обект:"Крайезерен парк „Казашко“ в УПИ II –

„Парк“ / ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана на с. Казашко,

с адрес ул. „Рибарска”, с. Казашко, Варна – 163 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС – ПО-КРУПНИ ОБЕКТИ

- Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл.

2, 4, 6, 8 ул. "Момина сълза", район Приморски – 41 х.лв.

- Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл.

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. "Люляк", район

"Приморски", гр. Варна – 479 х. лв.

- Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг в ПИ

10135.1030.4, разположен в пространство зад бл.39-49 на

ул. "Струга", район "Одесос", гр. Варна – 20 х. лв.

- Изграждане на паркинг при бл.51 кв."Аспарухово",

ул."Балкапан" по плана на 27 м.р. – 99 х.лв.

- Светофарна уредба на кръстовището на бул. "Мара Тасева",

бул. "Първи май" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" по плана на

27 - ми и 29 -ти м. р., р-н "Аспарухово" – 117 х. лв.

- Паспортизация на общинските пътища на територията на

община Варна – 100 х.лв.

- Проектиране /ПУП/ и /ПУР/ - 350 х. лв. 61



ОБЩИНА ВАРНА
ГЕОЗАЩИТА – УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА

- Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети 

Никола", гр. Варна - І етап – 1 420 х. лв.

С държавно финансиране, извън общинския бюджет, с 15 млн. лв., чрез

МРРБ ще се реализира укрепването на свлачището на “Трифон

Зарезан”. С реализацията на проекта ще бъде възстановен панорамния

път Варна – Златни пясъци, който е много важен за туристическите

комплекси на север от морската столица. Свлачищните процеси ще

бъдат овладяни, ще бъде разтоварен и магистралният път за Златни

пясъци. Друг очакван резултат е обновяването на инфраструктурата в

местността, обслужваща над 3000 домакинства, както и много туристи.
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ОБЩИНА ВАРНА 

ПСОВ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

- обект „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ

„Златни пясъци“ - първият етап е завършен. Той включва

усилване на пилотна конструкция №1 - част от укрепване на

свлачището над ПСОВ. Предстои завършване на СМР, изпитания,

обучение на персонала, въвеждане в експлоатация.
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ОБЩИНА ВАРНА 

ПСОВ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

- обект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на

канализационна мрежа в СО ”Ален мак” - до момента е изпълнено

изграждане на главни канализационни клона 1 и 2 с обща дължина от

1910 м; изградени са 115 бр. сградни канализационни отклонения. Работи

се по изпълнение на СМР по трасето на главни канализационен клон 3.

Обща стойност 37 150 155 лв., от които 8 491 265 лв. съфинансиране от

община Варна.

64



ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

Проектобюджетът на функцията възлиза на 28 954 000 лв. 

Тук се включват разходите по проектобюджета на:

- ОП „Спорт – Варна“ - 6 320 773 лв.

- Програма „Международни и местни културни прояви“ - 3 484 675 лв.

- Програма „Спорт“ – 1 411 000 лв.

- ОП Зоопарк – Спасителен център - 1 795 054 лв.

- Обредни домове  и зали – 710 000 лв.

- Библиотеки – 1 276 093 лв.

- Музеи и художествени галерии -2 945 855 лв.

- Читалища – 1 352 800 лв. и др.
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ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

Капиталови разходи за функцията – 12 713 х. лв. - по крупни обекти, в т.ч.: 

Продължават дейностите по изграждането на три нови комплекса:

- Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 

36 по плана на 24 м.р. с адрес ул. „Студентска”  - 1 194 х. лв.

- Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по 

плана на кв. „Виница”, с адрес ул. „Албатрос” – 1 182 х. лв.
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ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

- Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, 

кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик” – 5 906 

х. лв.
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ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

Предстои завършване на ремонта на стадион „Спартак“. Към настоящия

момент са приключени ремонта и реконструкцията на терена и на

съществуващите трибуни. Следва втори етап – изграждане на така

наречената фенска трибуна и облагородяване на прилежащите

пространства - 980 х. лв.
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ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

- Зала за бадмингтон в ОСРК "Младост" в УПИ XII - 233, 234 “ За 

спортно - атракционен комплекс“ - ж.к. „Младост”– 50 х. лв.

- Гребна база - проектиране, енергийна ефективност, технически 

паспорт за основен ремонт – 50 х. лв.

- Проектиране и основен ремонт  на СК "Простор" – 917 х. лв.

- Проектиране,енергиен одит и изграждане на топлообменни

станции за утилизиране на геотермална топлина в ПК 

"Приморски"   - 300 х. лв.

- Соларна система за битова гореща вода в СК "Простор"  

- 36 х. лв.
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ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

Реконструкция и модернизация на Зоопарк - Варна – 1 200 х. лв.

Етап I: Ремонт и благоустрояване в сектор "Хищници ", зона "Големи котки" 

( лъвове и тигри); 

Етап II: Модернизация на вход за посетители, на зона за отдих и рекрация

на сектор "Маймуни" и благоустрояване на сектор "Хищници", зона " Вълци" 

и др.
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71

Обновяване на филиала на ДТ „Стоян Бъчваров“ – по Проект за

ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ –

Варна на стойност 7,1 млн. лв. Целта е филиалът да разполага с

обновени и комфортни сцена, камерна зала, репетиционни и др. Ще

бъде подменена сценичната механизация на оркестрината и сцената,

ще бъдат обособени две репетиционни зали и др. Проектът предвижда

още дейности по подмяна на В и К и ел. инсталациите, осигуряване на

необходимото осветление и озвучаване, изграждане на климатична и

вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания.



ОБЩИНА ВАРНА

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Проектобюджетът на ф-я Икономически дейности и услуги за 2020 г. е 

в размер на 31 592 000 лв. 

В тази функция се включват разходите по проектобюджета на:

- ОП „ТАСРУД“ в размер на  - 10 876 х. лв.

- Средствата за транспорт по групи правоимащи по решение на   Общински

съвет Варна - 9 422 х. лв.

- Приют за безстопанствени животни - 489 х. лв.

- Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата

1 215 х. лв.

- Дейност „Хранителен комплекс“ – 727 х. лв.

- Програма за развитие на туризма – 4 200 х. лв., в т.ч. проектоюджет на  

Туристически информационен център – 109 х. лв

- Програма социален туризъм – 21 х. лв. и др.

72



ОБЩИНА ВАРНА

ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА ВАРНА      

Във връзка с един от приоритетите за 2020 г. - Икономическо развитие на 

Варна ще се реализира развитие на Икономическа зона Варна
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"ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ ТРАНСПОРТ ЗА ВАРНА" 

"Екологично чист транспорт за Варна"- по този проект

бенефициент е община Варна в партньорство с „Градски

транспорт“ ЕАД-Варна. Общата стойност на проекта е 85 379 х. лв.

Предвижда се доставка на 60 бр. електрически автобуса, от които

40 бр. - тип „соло“, 20 бр. – тип „съчленен“ и доставка и монтаж на

60 бр. станции за бавно зареждане и 2 бр. станции за бързо

зареждане.

Очакван ефект - доставените превозни средства ще намалят шума

и вредните емисии във въздуха с приблизително 41%, фините

прахови частици, генерирани от градския транспорт, ще спаднат с

приблизително 53%.
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ОБЩИНА ВАРНА
РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

ДРУГИ ПО-ВАЖНИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА

Рехабилитация на улици - 10 000 х. лв.;

Благоустрояване на междублокови пространства - 5 000 х. лв.

Основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа                                                      
- 25 508 х. лв

Улично осветление - 2 400 х. лв.;

Изграждане на видеонаблюдение на територията на общината

- 584 х. лв.

Поддържането на чистотата на града, градини, междублокови
пространства и т.н./по план – сметка Чистота / - 40 487 х. лв.;

Поддръжка на зелените площи, в т.ч. и Морска градина                   
- 5 040 х. лв.; 

Разходи за детски ясли и детски кухни -17 455 х. лв. ;

Разходи за детски градини - 54 962 х. лв.;

Разходи за училища - 94 185 х. лв.;

Стипендии на ученици в училища - 1 048 х. лв.;
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ОБЩИНСКИ  ПРОГРАМИ  ПО  ФУНКЦИИ

Общинските програми с различна насоченост по бюджета за 2020 г.  

са общо в размер на 14 671 365 лв., по функции, както следва:

- функция „Общи държавни служби“              - 35 730 лв.

- функция  „Отбрана и сигурност“ - 250 000 лв.

- функция  „Образование“ - 1 138 960 лв.

- функция  „Здравеопазване“ - 349 000 лв.

- функция  „Социални грижи“ - 3 781 000 лв.

- функция „Култура, спорт и религ. дело“    - 4 895 675 лв.

- функция  „Икономически дейности“      - 4 221 000 лв.
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ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА 2020 г. 

ОБЩО В РАЗМЕР НА   9 965 734 лв., в т.ч.:

- за транспортни разходи                               - 9 422 224 лв.

- за лечение на граждани                                 - 150 850 лв.

- за инвитро процедури                                   - 238 660 лв.

- за подпомагане на социално слаби граждани   – 132 000 лв.

- за подпомагане на деца на загинали полицаи    – 12 000 лв.

- за погребения на социално слаби граждани - 10 000 лв.
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КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 

Капиталовата програма за 2020 г. е в размер 

общо на 158 544 х. лв. , в т.ч. :

- по бюджета на общината - 58 269 х. лв.

- по оперативни програми и проекти - 100 275 х. лв.

Разпределение по видове капиталови разходи по бюджета:

Основен ремонт                – 28 158 х. лв.

Придобиване на МДА     – 28 026 х. лв.

Придобиване на НДА          – 977 х. лв.

Придобиване на земя – 700 х. лв.

Капиталови трансфери - 408 х. лв.
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Ф У Н К Ц И И

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност 

Образование

Здравеопазване 

Соц. грижи и подпомагане

БКС/Инженерна инфраструктура/ 

Култура, спорт и религ. дейности 

Икономически дейности и услуги

Всичко по бюджет 2020 г.

К А П И Т А Л О В А  П Р О Г Р А М А  – 1 5 8  5 4 4  Х . Л В . ,  В  Т . Ч . :

Бюджет Средства от ЕС

531 х. лв.

838 х. лв.

7 866 х.лв. 95 х. лв.

3 854 х. лв.

473 х. лв. 5 545 х. лв.

31 259 х. лв. 13 313 х. лв.

12 713 х. лв. 9 140 х. лв.

735 х. лв. 72 182 х. лв.

58 269 х. лв. 100 275 х. лв.
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ПРОЕКТИ 

През 2020 г. Община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на

Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския

съюз по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни

програми и проекти.

През 2020 г. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския

съюз по оперативни програми и проекти в община Варна общият размер на

приходите възлиза на 108 370 х.лв., в т.ч.:

 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (безвъзмездно

финансиране от ЕС) – 97 456 х.лв.;

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(съфинансиране/недопустими разходи от община Варна) – 14 370 х.лв.;

 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(заемообразно от община Варна) – ще бъдат предоставени средства от бюджета в 

размер на 4 313 х.лв. и възстановени средства в размер на 7 769 х.лв.

Капиталовите разходи по проекти възлизат на 100 275 х.лв.
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ПРОЕКТИ - Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 

През 2020 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; Програма за морско

дело и рибарство 2014 - 2020 г.; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014

- 2020 – функция „Образование”, с конкретен бенефициент МОН.

По ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ община Варна ще реализира проекти с обща

стойност на проектите 122 529 х.лв.:

 Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата

за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", Община Варна“;

 Проект "Екологично чист транспорт за Варна" - по този проект бенефициент е

община Варна в партньорство с „Градски транспорт“ ЕАД-Варна. Общата стойност на

проекта е 85 378 649 лв., от които размерът на БФП е 69 999 999 лв. и 15 378 650 лв. –

собствен принос за недопустими разходи на община Варна. Проектът предвижда

доставка на 60 бр. електрически автобуса, от които 40 бр. - тип „соло“, 20 бр. – тип

„съчленен“ и доставка и монтаж на 60 бр. станции за бавно зареждане и 2 бр. станции

за бързо зареждане.
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ПРОЕКТИ - Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

По ОП "Региони в растеж“ 2014 - 2020 община Варна ще реализира

проекти на обща стойност на проектите 78 404 х.лв., в т.ч.:

 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";

 Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административни сгради - сградата на ОДМВР – Варна";

 Проект "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми
на деменция" и ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на
лица с различни форми на деменция и техните семейства" на
територията на община Варна";

 Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна".
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ПРОЕКТИ - Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

Проектните предложения по ОП "Региони в растеж“ 2014 - 2020 на
обща стойност 22 991 х.лв., с които община Варна ще кандидатства и чиято
реализация ще стартира през 2020 г. са:
 Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р.
Славейков 1928" – индикативна стойност на проекта 3 309 х.лв.;
 Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ -
Варна – индикативна стойност на проекта 7 163 х.лв.;
 Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на град Варна – индикативна стойност на
проекта 1 539 х.лв.;
 Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти
в община Варна – индикативна стойност на проекта 9 779 х.лв.;
 Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град
Варна – индикативна стойност на проекта 1 201 х.лв.
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ПРОЕКТИ - Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

По ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 община Варна ще реализира

проекти с обща стойност на проектите 3 188 х.лв. :

 Проект "Приеми ме 2015";

 Проект "Общностен център за деца и семейства – Варна";

 Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки

множествени увреждания";

 Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на

територията на община Варна".

По ОП "Добро управление“ 2014 - 2020 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 Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 община Варна ще реализира

проекти с обща стойност на проектите 14 154 х.лв. :

 Проект "Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище

„Карантината“, местност "Карантината“, район "Аспарухово“, Община Варна“;

 Проектно предложение "Създаване на морски образователен център,

обновяване и оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна";

 Проектно предложение "Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и

подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското

наследство"
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ПРОЕКТИ - Други средства от Европейския съюз /ДЕС/

През 2020 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), във функция „Образование“ - по
секторна програма „Еразъм+“ д. 388 и във функция „Култура и религиозни
дейности” – РБ „П. Р. Славейков“ – Варна на обща стойност 267 х.лв., в т.ч.:

- mySMARTLife "Интелигентни и устойчиви градове" – по Програма
Хоризонт 2020 на Европейската комисия;

- City Changer Cargo Bike - Товарно колело, променящо града по
Програма "Хоризонт" 2020;

- FESTIVALLINKS в помощ на музикалните фестивали да се справят с
нарастващото предизвикателство за развитието на публиката – по
програма Творческа Европа;

- Europeana Common Culture - съфинансиран от Механизъм за свързване на
Европа на Европейския съюз (ще се реализира от РБ „П. Р. Славейков“);

- Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология –
CULT – по програма Еразъм+ (ще се реализира от РБ „П. Р. Славейков“).
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ПРОЕКТИ - Други международни програми /ДМП/

През 2020 г. община Варна във функция „Образование“ ще
продължи да реализира проект, финансиран със средства по
Други международни програми (ДМП).

През 2020 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 Министерството на
образованието и науката /МОН/ и покрива 100% от размера на
одобрените разходи.
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

Чрез проектобюджета на община Варна за 2020 г. са осигурени

средства за:

- реализиране на общински програми по различните направления и

функции в размер на 14 671 х. лв.

- предоставяне на помощи от бюджета, в т.ч. и по решение на

Общински съвет в размер на 9 966 х. лв.

- реализиране на европейски проекти – общо в размер на 108 370 х.лв.

- Дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер

на 15 803 х.лв.

- Капиталова програма в размер на 58 269 х. лв., а заедно със

средствата от европейските програми и проекти – капиталовата

програма възлиза на 158 544 х. лв.
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

Проектобюджетът е изготвен и балансиран при извършен

анализ на приходите за 2020 г. и разчет на разходите,

съобразени с общинския план за развитие на община Варна.

Проектобюджетът за 2020 г. ще способства за създаване

на благоприятни условия за развитие на местната икономика

и подобряване на качеството на живот на гражданите.

Съществен принос за постигане на тези цели има и

реализирането на проекти, финансирани със средства от

Европейския съюз и други международни и национални

програми.
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

Проектобюджетът на община Варна за 2020 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 проект за бюджет спомага за надграждане и доразвиване
на положителните традиции от предходните години и допринася за
модернизиране на инфраструктурата и новия облик на гр. Варна.

Бюджетната политика за 2020 г. е насочена към запазване на финансовата
стабилност на общината, ефективно, ефикасно и законосъобразно
разходване на публичните средства.

В потвърждение на това кредитната агенция БАКР през м.ноември 2019 г.
потвърди Кредитния рейтинг на град Варна:

- Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна

- Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

Проектобюджетът за 2020 г. на община Варна ще

бъде променен с окончателния размер на преходния

остатък и преходните обекти, след приключване на 
финансовата 2019 г. и изготвяне на годишния отчет на 

общината за 2019 г.
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020

ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С 
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2020 г.

ПИШЕТЕ НА e-mail: 

hivanov@varna.bg 

njotovska@varna.bg

91


