
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА 

 СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ЗА 2019 г.  



ОБЩИНА ВАРНА 
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 

 

Отчет на община Варна  

за 2019 г. – 435 433 094 лв., в т.ч.: 

 

         - по Бюджет – 368 929 393 лв. 

 

      - по Бюджет от средства от Европейски  

проекти и програми – 66 503 701 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Приходи по бюджета 

Първоначален бюджет 

Актуализиран бюджет 

Отчет на бюджета 

Реалният размер на получените приходи към 

31.12.2019 г. е в размер на 401 985 830 лв. /с 

включени наличности по сметки, отразени с 

отрицателен знак в размер на /-33 056 439 лв./ 
 

 

406 700 000 лв. 
 

405 170 000 лв. 
 

368 929 393 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

              Приходи за делегирани държавни дейности  

отчет - 155 559 046 лв. 

ВИДОВЕ ПРИХОДИ  

държавни дейности  

Първоначален 

бюджет  

за 2019 г. 

Акт.бюджет 

за 2019 г.  

Отчет  

за 2019 г. / 

Неданъчни приходи 647 050 

 

704 848 

 

864 894 

Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.: 139 463 249 149 508 257 151 354 395 
 

- обща субсидия (по §31-11)                                                                   

 

139 463 249 144 164 540 145 250 404 
 

- получени целеви трансфери (по §31-18)                                                                                                        63 880 83 017 
 

- получени целеви трансфери-транспорт по §31-28                                                                                                       5 300 000 6 041 517 
 

- възстановени трансфери(субсидии)по §31-20)                                                                                                        

 

 -20 163 -20 543 

Трансфери от и за бюджети и сметки за 

средствата от ЕС                                                      2 299 547 3 865 831 

 

Финансиране на дефицита/ излишъка 

 

8 561 454 8 561 454 -526 074 

 

Всичко 

 

148 671 753 161 074 106 155 559 046 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Приходи за делегирани държавни дейности 

 

Отделните видове приходи са увеличени спрямо актуализирания 

бюджет за 2019 г., както следва: 

- „Неданъчните приходи“ са увеличени със 160 046 лв., като това са 

собствените приходи, които събират училищата, детските градини 

и обслужващите звена, прилагащи системата на делегирани 

бюджети; 

-  „Взаимоотношенията с ЦБ“ се увеличават с 1 846 138 лв. 

- „Трансферите от и за бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз“ са увеличени с 1 566 284 лв. 
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                                        ОБЩИНА ВАРНА 

           Приходи за местни дейности – отчет – 213 370 347лв. 

Видове 

приходи за местни дейности 

Първоначален 

бюджет  

за 2019 г. 

Актуализиран 

Бюджет за  

2019 г. 

Отчет 

към 

 31.12.2019 г. 

 

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в 

т.ч.:  165 870 000 149 782 373 152 198 576 

 - Имуществени и други данъци 81 200 000 85 816 570 88 427 246 

 - Неданъчни приходи, в т.ч.: 84 670 000 63 965 803 63 771 330 

        -  Постъпления от продажба на неф. активи 5 700 000 3 145 000 2 398 248 

Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.: 2 590 600 2 590 600 28 366 100 

        - обща изравнителна субсидия по §31-12)                                                                   198 300 198 300 198 300 

          -целева капиталова субсидия §31-13)                                                                                                        2 392 300 2 392 300 2 392 300 

           - получени целеви трансфери от ЦБ §31-18 25 775 500 

Трансфери между бюджети  -8 889 518 -3 061 316 -2 934 751 

Трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС  

 

-18 324 372 

 

-13 982 473 

 

-13 699 127 

Временни безлихвени заеми -1 439 022 -3 206 900 -4 038 215 

Финансиране на дефцита / излишъка 118 220 559 111 973 610 53 477 764 

 

Всичко 

 

258 028 247 

  

244 095 894 

  

 

213 370 347 
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 Местни приходи 

Имуществени и други данъци 

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ 

МЕСТНИ ПРИХОДИ 

Първоначален 

бюджет 

 за  2019 г. 

Акт.бюджет 

за 2019 г. 

Отчет 

към 

 31.12.2019 г. 

Данък върху доходите на физическите лица: 1 600 000 1 600 000 1 545 457 

Патентен данък 350 000 350 000 327 952 

Данък върху таксиметров превоз на пътници 1 250 000 1 250 000 1 217 505 

Имуществени данъци, в т.ч.: 

 

 79 600 000 

 

 84 216 550 

 

86 881 709 

Данък върху недвижими имоти 

 

31 500 000 

 

32 100 000 

 

31 630 246 

Данък върху наследствата 0 16 550 16 548 

Данък върху превозните средства 19 600 000 21 700 000 21 757 271 

Данък при придобиване на имущество-възм.начин 
24 000 000 26 200 000 29 377 924 

Туристически данък 

 

4 500 000 

 

4 200 000 

 

4 099 720 

Други данъци 0 20 80 

ВСИЧКО 

 

81 200 000 

 

85 816 570 

 

88 427 246 
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Местни приходи 
Имуществени и други данъци 
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 Местни приходи 
Имуществени и други данъци 

 

     Изпълнението на бюджета показва, че са преизпълнени първоначално 

планираните данъчни приходи със  7 227 246 лв. 

   - Данък върху недвижимите имоти – 130 246 лв.; 

   - Данък върху превозните средства  -   с 2 157 271 лв.; 

    - Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин-  

преизпълнение с 5 377 924 лв. и т.н. 
 

       Общо изпълнението на Имуществените и други местни приходи 

спрямо актуализирания бюджет е в размер на 103%, а спрямо 

първоначално планираните приходи е в размер на 108 ,9% 
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Местни приходи  
Неданъчни приходи 

  

Неданъчни приходи 

/ местни /  

Отчет 

 31.12.2018 г. 

Първ. план 

 2019 г. 

Акт. бюджет 

за  

2019 г. 

Отчет  

31.12.2019 г. 

% изп. 

спрямо 

актуализиран 

бюджет 

Приходи oт собственост 11 282 985 33 020 400 12 564 050 12 751 526 101,5% 

Общински такси 41 892 475 40 165 000 41 988 373 42 114 793 100,3% 

Глоби, санкции, наказателни лихви 4 974 429 4 980 000 4 980 000 5 288 071 106,2% 

Други приходи (§36) 222 971 185 000 
307 647 187 752 

61% 

Внесен ДДС и др. данъци върху 

продажбите 

-3 728 900 -1 401 466 - 961 630 -961 284 100% 

Постъпления от продажба на 

нефинансови активи 

3 855 709 5 700 000 3 145 000 2 398 248 76,3% 

Концесии 1 948 327 1 900 000 
1 850 000 1 884 273 

101,9% 

Помощи и дарения от страната и 

чужбина (§45+§46) 

154 923 121 066 92 363 107 951 116,9% 

Всичко неданъчни приходи 60 602 919 84 670 000 63 965 803 63 771 330 99,7% 

10 



Местни приходи  
Неданъчни приходи 

  

Отчетът на Неданъчните приходи в размер на 63 771 330 лв., е 

изпълнен  99,7%  спрямо актуализирания бюджет на тези приходи: 

      - Приходи oт собственост – 101,5% 

      - Общински такси – 100,3% 

     - Глоби, санкции, наказателни лихви – 106,2% 

     - Концесии – 101,9% 

     - Помощи и дарения от страната и чужбина – 119,9% 

     - Постъпления от продажба на нефинансови активи – 76,3% 
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Видове общински такси 

  

Първоначален 

бюджет  

за 2019 г. 

  

Актуализиран 

бюджет 

за 2019 г. 

  

Отчет 

към 

 31.12.2019 г. 

 

% изп. спрямо 

актуализиран 

бюджет 

 

  

за ползване на детски градини 

  

4 310 000 

  

4 200 000 

 

4 226 599 

 

100,6% 

  

за ползване на детски ясли 

  

1 600 000 

  

1 560 000 

 

1 584 790 

 

101,6% 

  

за ползване на ДСП и общински социални услуги 

  

530 000 

  

510 000 

 

504 291 

 

99% 

 

за ползв.на пазари, тържища, тротоари и др. 

  

1 650 000 

  

1 640 000 

 

1 639 812 

 

100% 

  

 за битови отпадъци 

  

 28 000 000 

  

 29 700 000 

 

29 756 854 

 

100,2% 

 

за ползване на общежития и др. по образов. 

  

69 000 

  

68 000 

 

67 620 

 

99,5% 

  

за технически услуги 

  

219 000 

  

211 000 

 

207 246 

 

98,2% 

  

за административни услуги 

  

1 160 000 

  

1 170 000 

 

1 183 912 

 

101,2% 

  

за откупуване на гробни места  

  

100 000 

  

95 000 

 

92 406 

 

97,3% 

  

за притежаване на куче 

  

47 000 

  

60 000 

 

63 464 

 

105,8% 

  

други общински такси 

  

2 480 000 

  

2 774 373 

 

2 787 799 

 

100,5% 

  

Всичко общински такси 

  

40 165 000 

  

41 988 373 

 

42 114 793 

 

100,3% 
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Местни приходи - Общински такси 



Местни приходи - Общински такси 

     Отчетът на постъпленията от Общинските такси заемат 66% от 

общия отчет на неданъчни приходи на община Варна.  

Отчетът на приходите от Общински такси възлиза на 42 114 793 лв., 

т.е. налице е увеличение спрямо първоначалния план с 1 949 793 

лв., дължащо се основно на увеличените постъпления от Такса за 

битови отпадъци – по отчет 29 756 854 лв. при първоначален бюджет 

от 28 000 000 лв. Увеличение има и в приходите от Други общински 

такси –  с  307 799 лв. и т.н. 

    Общо изпълнението на Общински такси спрямо актуализирания 

бюджет е 100,3%, а спрямо първоначалния бюджет – 105% 
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Усвояване на дългови инструменти: 

 

1.  Усвояване по нови дългови инструменти 

Към 31.12.2019 г. община Варна усвои средства по нови дългови инструменти в 

размер на 17 860 226 лв., както следва:  

1.1. Банков кредит 

        В изпълнение на решение № 1418-2. IV от Протокол № 36/19.12.2018 г. на 

Общински съвет – Варна, община Варна сключи договор за банков кредит в размер 

на 30 000 000 лв. При провеждане на процедурата за избор на финансова или 

кредитна институция, общината постигна много добри параметри. Лихвеният процент 

по решение на Общински съвет е формиран от основен лихвен процент на БНБ + 

надбавка до 2,6%, община Варна договори лихвен процент с надбавка от 0,8%. 
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Основни параметри на заема: 

• Максимален размер на заема – до 30 000 000 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, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 

(ЗПФ) и бюджетните взаимоотношения на община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси; 

• Годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от основен 

лихвен процент на БНБ + надбавка от 0,80%. 

       Усвоените средства към 31.12.2019 г. са в размер на 16 098 538 лв. 
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Целта на заема е финансиране на проектите: 

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

„Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. 

Варна“;  

- „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по 

плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес 

ул. „Студентска”, гр. Варна“;  

- „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и фитнес площадки на 

открито в училищата на територията на община Варна“;  

- „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски 

градини и детски ясли на територията на община Варна“;  

- „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на община 

Варна“. 
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

1.2. Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ 

 

1.2.1. В изпълнение на решение № 1418-2. II от Протокол № 36/19.12.2018 г. 

на Общински съвет – Варна, община Варна сключи договор за 

инвестиционен кредит в размер на 7 114 000 лв. с „Регионалния фонд за 

градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за 

градско развитие за Северна България“ и „Експресбанк“ АД, 

съфинансираща институция по инструмента. Целта на заема е  

финансиране на проект „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-

190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, 

гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. 

Варна“.  
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Основни параметри на заема: 

•Кредитори:  

- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД  

- Кредитна линия Б: „Експресбанк“ АД  

• Максимален размер на кредита – до 7 114 000 лв., разпределен както следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

•Размер на кредита - до  4 197 000 лв.   

•Валута – лева  

•Срок за погасяване – 186 месеца  

•Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б. Към датата на 

подписване на договора за кредит лихвения процент по кредитна линия А се равнява 

на 0,12%. 

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на 

община Варна.  
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

•Размер на кредита - до 2 917 000 лв.  

• Валута – лева 

•Срок за погасяване – 186 месеца  

•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева (РЛП) на 

„Експресбанк“ АД + надбавка до 2,35% год.  

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени 

приходи на община Варна.  

       Усвоените средства към 31.12.2019 г. са в размер на 1 401 756 лв. 

1.2.2. В изпълнение на решение № 1418-2. III от Протокол № 36/19.12.2018 г. на 

Общински съвет – Варна, община Варна сключи договор за инвестиционен кредит 

в размер на 1 200 000 лв. с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, 

мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна 

България“ и „Експресбанк“ АД, съфинансираща институция по инструмента. Целта 

на заема е  финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк 

Варна“.  
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Основни параметри на заема: 

•Кредитори:  

- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД  

- Кредитна линия Б: „Експресбанк“ АД  

• Максимален размер на кредита – до 1 200 000 лв., разпределен както следва:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

•Размер на кредита - до 708 000 лв.   

•Валута – лева  

•Срок за погасяване – 129 месеца  

•Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б. Към датата на 

подписване на договора за кредит лихвения процент по кредитна линия А се равнява 

на 0,10%. 

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на 

община Варна.  
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

 

•Размер на кредита - до 492 000 лв.  

• Валута – лева 

•Срок за погасяване – 129 месеца  

•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева (РЛП) на 

„Експресбанк“ АД + надбавка до 1,98% год.  

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени 

приходи на Община Варна.  

       Към 31.12.2019 г. не са усвоени средства по този заем. 
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

1.2.3. В изпълнение на решение № 1418-2. I от Протокол № 36/19.12.2018 г. на 

Общински съвет – Варна, община Варна сключи договор за инвестиционен кредит в 

размер на 6 628 000 лв. с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на 

финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и 

„Експресбанк“ АД, съфинансираща институция по инструмента. Целта на заема е  

съфинансиране на проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“, 

финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 год. и проект 

„Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително 

обръщач, по плана на м-ст „Карантината“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна“.  

Основни параметри на заема: 

•Кредитори:  

- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД  

- Кредитна линия Б: „Експресбанк“ АД  

• Максимален размер на кредита – до 6 628 000 лв., разпределен, както следва:  
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

•Размер на кредита - до 1 746 000 лв.   

•Валута – лева  

•Срок за погасяване – 129 месеца  

•Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б. Към 

датата на подписване на договора за кредит лихвения процент по кредитна 

линия А се равнява на 0,12%. 

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени 

приходи на община Варна.  
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

 

•Размер на кредита -  до  4 882 000 лв.  

• Валута – лева 

•Срок за погасяване – 178 месеца  

•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева (РЛП) 

на „Експресбанк“ АД + надбавка до 2,30% год.  

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени 

приходи на община Варна.  

       Усвоените средства към 31.12.2019 г. са в размер на 359 932 лв. 
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

2. Усвояване по договори, сключени преди 01.01.2019 г.  

2.1. През отчетния период продължи усвояването по сключения през 2018 

г. договор за заем за финансиране 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“ 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“. Усвоените средства са в 

размер на 3 200 757 лв. 

2.2. През отчетния период по договор за заем с Европейската банка за 

възстановяване и развитие са усвоени средства в размер на 7 233 426 лв. 

(3 698 392 евро), в т. ч. за проект „Интегриран градски транспорт на Варна – 

втора фаза“ – 959 780 лв., за проект „Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна“ – 4 232 421 лв. и за проект „Зона за платено 

улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически 

автомобили в гр. Варна” – 2 041 225 лв. 
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ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Погасяване на дълга и приключване на договори 

          През м. април приключи договор за кредит от 2007 г.  в размер на    

30 000 000 лв. сключен с Консорциум „Уникредит булбанк АД - ЦКБ АД“. 

Община Варна изплати в срок задълженията по кредита, включително 

главници, лихви и такси.  

През отчетния период община Варна получи авансово финансиране от 

Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. за проект „Подготовка 

и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 

води в агломерация к.к. „Златни пясъци“ в размер на 6 361 241 лв., с което 

отпадна необходимостта мостовото финансиране на проекта да бъде 

осигурено с кредит. След верифициране на разходите и възстановяване на 

средства от Управляващия орган, община Варна погаси задължението към 

Националния фонд. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Разходи 

 

   Отчет на разходите на община Варна за 

2019 г. – 435 433 094 лв., в т.ч.: 

 

               - Бюджет – 368 929 393 лв. 

 

     - Бюджет от средства от Европейски  

проекти и програми – 66 503 701 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Разходи 

Отчет на разходите по бюджета  

на община Варна – 368 929 393 лв., в т.ч. за: 

 

Разходи за държавни дейности  155 559 046 лв. 
 

Разходи за местни дейности       213 370 347 лв., в т.ч.: 

 

     - за местни дейности                  196 443 529 лв. 

     - за дофинансиране на държавни дейности    16 926 818 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Разходи по функции 

Функции 

Първоначален 

бюджет 

 за 2019 

Акт.бюджет 

за 2019 г. 

Отчет  

за 

 2019 г. 

Общи държавни служби 

 

21 271 000 

  

22 772 000 

 

22 594 395 

Отбрана и сигурност 

 

4 094 000 

  

4 140 000 

 

2 472 290 

Образование 

 

142 674 000 

  

148 953 000 

 

138 552 601 

Здравеопазване 

 

21 112 000 

  

22 217 000 

 

19 833 698 

Социално осигуряване 

 

16 791 000 

  

19 182 000 

 

19 257 985 

Жилищно строителство и БКС 

 

 124 251 000 

  

124 951 000 

 

113 500 896 

Култура,спорт,почивни д-сти и религ.дело 

 

 33 239 000 

  

32 966 000 

 

24 454 507 

Икономически дейности и услуги 

 

40 949 000 

  

27 728 000 

 

26 145 019 

Други 

 

2 319 000 

  

2 261 000 

 

2 118 002 

Всичко разходи 

 

406 700 000 

  

405 170 000 

 

368 929 393  
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ОБЩИНА ВАРНА 
Относителен дял на разходите по функции 

30 

В структурата на отчета на разходите, най-голям е 

относителният дял на функция „Образование“ – 38 %, 

следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ – 31 % и т.н. 



ОБЩИНА ВАРНА 

Приоритетни разходи - отчет  

• Разходи за детски ясли, детски кухни                - 13 464 х.лв. 

• Разходи за детски градини                                  - 48 152 х.лв. 

• Разходи за училища и др.д-сти в Образов.       - 84 248 х.лв. 

• Стипендии в училища                                            - 1 083 х.лв. 

• Tранспорт /за местни и държавни дейности/     - 13 813 х.лв. 

• Изгр.,ремонт и поддърж.на уличната мрежа      - 67 036 х.лв. 

• Чистота (план сметка "Чистота")                         - 38 501 х.лв. 

• Осветление                                                            - 2 550 х.лв 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Разходи за общински програми - по функции 

    

          Общо разходите за обезпечаване на общинските програми през 2019 г. 

възлизат на 15 804 х.лв., в т.ч. програми по функции: 

    Общи държавни служби                                             – 36 х.лв. 

    Отбрана и сигурност                                                  – 310 х.лв. 

    Образование                                                           – 1 085 х.лв. 

     Здравеопазване                                                        – 440 х.лв. 

    Социално осигуряване                                          –  3 388 х.лв. 

    Култура,спорт,почивни дейности и религ.дело   –  6 156 х.лв. 

    Икономически дейности и услуги                          – 4 389 х.лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Помощи по решение на Общински съвет  

 

  Помощи по решение на Общински съвет – 8 186 х.лв., в т.ч. за: 

 

 - транспортни разходи                                                  - 7 773 х.лв.  

- лечение на граждани                                                      - 154 х.лв. 

 - подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми  – 137 х.лв.  

 - социално слаби граждани                                             - 103 х.лв. 

- подпомагане на деца на загинали полицаи                   - 10 х.лв. 

- погребения на социално слаби граждани                       – 9 х.лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Капиталова програма 

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2019 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Капиталова програма 

Отчетът на Капиталовата програма за 2019 г. е в размер  

общо на 152 486 х. лв., в т.ч.: 

      I. със средства от бюджета на общината                     -  89 583 х. лв. 

      II. със средства от оперативни  програми и проекти   -  62 903 х. лв. 

                            I. със средства от  бюджет – 89 583 х.лв.:                      

         Основен ремонт                –  21 945 х. лв. 

         Придобиване на МДА       –  66 243 х. лв.                     

         Придобиване на НДА             – 234 х. лв. 

         Придобиване на земя             – 142 х. лв. 

         Капиталови трансфери        - 1 019 х. лв.                     

     II. със средства от оперативни програми и проекти – 62 903 х.лв. 

         Основен ремонт                 - 45 852 х.лв. 

         Придобиване на МДА        - 17 038 х.лв. 

         Капиталови трансфери            - 13 х.лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Капиталова програма – по-крупни обекти 

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

 52 589 292 лв. – най - крупният обект от капиталовата програма 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Капиталова програма – по-крупни обекти 

 

- Основен ремонт на улична мрежа по райони на територията на община 

Варна – 8 686 818 лв.  

- ОП „Общински паркинги и синя зона“ за Зона за платено улично 

паркиране – 2 310 822 лв.,  

- Проектиране и изграждане на извънулични паркинги - ул. „Момина 

сълза" и ул. „Струга“ -    299 541 лв. 

- Пътна автомобилна рампа на АМ„Хемус" - 903 086 лв., в т.ч. отчуждаване 

- Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително 

съоръжение в к.к. „Св.Св. Константин и Елена" - 769 884 лв. 

- Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ – 682 755 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Капиталова програма – по-крупни обекти 

- Основен ремонт и реконструкция на стадион  „Спартак" –  1 509 517 лв., в  т. ч.    

1 324 020 лв. финансиране от държавния бюджет; 

 

 

 

 

 

- Многофункционален спортен комплекс в УПИ „за стадион“, в ж.к. „Владислав 

Варненчик” -  1 454 713 лв.; 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Капиталова програма - по-крупни обекти 

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

„Студентска” – 872 191 лв.; 

 

 

 

 

 

 

 

- Парк и спортни съоръжения в УПИ VI  за Спортен комплекс, кв. 36 по плана на 

кв. Виница – 473 597 лв.; 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Капиталова програма - по-крупни обекти 
 

- Изграждане на нова сграда към ДГ „Карамфилче" – 1 215 702 лв. от целева 

субсидия за капиталови разходи; 

- І ЕГ -  преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда  –  

540 057 лв.; 

- Проектиране, основен ремонт и реконструкция на НУ „Васил Левски"                    

– 472 651 лв.; 

- ДГ 23 „Иглика",кв. Виница - проектиране и изграждане на нова сграда към 

детска градина № 23 „Иглика" – 882 888 лв., в т.ч. от целева субсидия за 

капиталови разходи 836 439 лв.; 

- Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на 

открито в училищата на територията на община Варна – 4 333 909 лв.; 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Капиталова програма - по-крупни обекти 

- Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 

детски градини – 509 875 лв.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обекти "Основен ремонт и  

реконструкция на площадки за игра на открито и спорт  в детски ясли  

                                                                                                                 – 1 226 458 лв. 
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В общата рекапитулация на годишния отчет на средствата по 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 (ЕС) 
при начално салдо 19 700 221 лв. през отчетния период са постъпили средства: 

- Като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти - 66 515 751 лв.;  

- Осигурени са средства от бюджета за съфинансиране/недопустими разходи от общината - 
13 433 573 лв;  

- Отпуснати са заемообразно средства от бюджета на община Варна - 16 908 891 лв. и 
възстановени заеми в бюджета - 12 870 676 лв.;  

- Постъпили са текущи помощи и дарения от ЕС и текущи трансфери по международни и 
други програми - 377 537 лв.;  

- Осигурени са временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС в размер на 
6 361 241 лв. - съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. (по проект "Подготовка и изпълнение на 
проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни 
пясъци", община Варна" по ОП „Околна среда" 2014-2020), като същите са възстановени 
към 30.06.2019 г.;  

- Събраните средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС - (-673 154 лв.)  

Извършени са разходи в размер на 66 503 701 лв., от които:  

- За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. - 3 601 082 лв. ;  

- Капиталови разходи - 62 902 619 лв.  

Наличните средства по сметки в края на 31.12.2019 г. възлизат на 36 888 442 лв.  
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Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз по 

проекти в община Варна 

 



Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз по 

проекти в община Варна 
  

През отчетния период 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. община Варна сключи нови 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните проекти: 

 "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" - срок на 

договора 17.01.2019 г. – 16.01.2021 г. (24 месеца). Общата стойност на проекта 

възлиза на 1 365 210 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 

1 107 416 лв. и 257 794 лв. – собствен принос за недопустими разходи на 

бенефициента - община Варна; 

 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията 

на община Варна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020. Срок на 

договора 09.05.2019 г. – 08.05.2021 г. (24 месеца). Размерът на безвъзмездната 

финансова помощ е до 1 110 795 лв.; 

  "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ - срок на 

договора 10.10.2019 г. – 09.04.2022 г. (30 месеца). Общата стойност на проекта 

възлиза на 3 311 011 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 

2 772 332 лв. и 538 679 лв. – собствен принос за недопустими разходи на 

бенефициента - община Варна; 
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Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз по 

проекти в община Варна 

  "Екологично чист транспорт за Варна" - срок на договора 25.10.2019 г. – 09.07.2023 

г. (44 месеца). По този проект бенефициент е община Варна в партньорство с „Градски 

транспорт“ ЕАД-Варна. Общата стойност на проекта възлиза на 85 378 649 лв., от които 

размерът на безвъзмездната финансова помощ е 69 999 999 лв. и 15 378 650 лв. – 

собствен принос за недопустими разходи на бенефициента - община Варна.  

По ОП "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 с конкретен 

бенефициент МОН, в общинските училища, детски градини и Център за подкрепа за 

личностно развитие - Център за кариерно ориентиране, стартираха следните три нови 

проекта:  

* "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“;  

* "Подкрепа за успех“; 

* "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  

През 2019 г. Регионална библиотека „П. Славейков“, функция „Почивно дело, култура, 

религиозни дейности”, дейност 758 участва в два нови проекта: 

* Европеана - "Europeana Common Culture“, съфинансиран от Механизъм за 

свързване на Европа на Европейския съюз; 

* "Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология“ – „CULT – 

Collaboration and Utilization through Library Technology“ по Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз. 
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През 2019 г. в община Варна приключи реализацията на следните проекти: 

 "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град  

Варна" по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020; 

 "Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД 

„Николай Хайтов" и на ПГИ "Д-р Иван Богоров" град Варна" по ОП „Региони в растеж“ 

2014 - 2020; 

 "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1“ по 

ОП "Околна среда" 2014-2020; 

 "CityWalk" по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г.; 

  DBS Gateway Region ("Регионално и транспортно развитие на региона Дунав–

Черно море към транснационален и многопристанищен  регион – портал към 

Каспийския регион и Далечния изток“) по Програма за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-2020“; 

  "Просперитет чрез иновации и насърчаване на Устойчиви планове за градска 

мобилност" (PROSPERITY) - програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия; 

 "ГЕЙСИ - 68 - Кардинална година: Чехословакия и Европа през 1968 г.“ по 

Програма "Европа за гражданите", направление "Европейска памет за миналото" (реализира 

се от Регионален исторически музей – Варна).  
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Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз по 

проекти в община Варна 

 



ОБЩИНА ВАРНА 
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 

Чрез бюджета на община Варна за 2019 г. бяха осигурени средства за: 

   - реализиране на общински програми по различните направления и функции в 

размер на 15 804 х. лв. 

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

в размер на 8 186 х. лв.  

   - изплатено е дофинансиране на делегираните от държавата дейности в 

размер на 16 927 х. лв. 

    - продължи интензивната работа по европейските проекти, като разходите с 

различна насоченост са в размер на  66 504 х. лв. 

     - Капиталова програма - отчетът е в размер на 152 486 х.лв., заедно със 

средствата от европейски програми и проекти. Чрез капиталовата програма се 

осъществиха едни от най-мащабните проекти и програми с различна насоченост 

от десетилетия, като спомагат за създаване на условия за растеж и повишаване 

на привлекателността на общината за инвестиции и подобряване качеството на 

живот на жителите на града. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 

Графика на изпълнение на бюджета за периода 2013 г. - 2019 г., видно е, че през 2019 г. 

общината е разполагала с най-много средства за обезпечаване на дейността си в 

различните направления на обществения живот. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 

  

    При изпълнение на бюджета за 2019 г., община Варна провеждаше 

политика на гарантиране на финансовата стабилност, осигурени бяха 

разходи за всички направления по бюджета, общината няма просрочени 

задължения.  

      Всичко това бе оценено от кредитната агенция БАКР /Българската 

агенция за кредитен рейтинг/, която 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 
 

     Кредитната агенция счита, че община Варна ще се характеризира с добра 

кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план. Финансовата 

прогноза на общината е изготвена за периода 2019 г. - 2021 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 

Присъденият от БАКР кредитен рейтинг се основава на следните параметри, 

посочени в доклада на рейтинговата агенция: 

    - община Варна запазва положителния си темп на изменение на населението, 

дори с леко увеличение; 

   - община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в 

трудоспособна възраст спрямо средния за страната; 

   - гъстотата на населението в общината е многократно по-висока от средната за 

страната; 

   - равнището на безработица е ниско – 2,8%, което е най-ниското за последните 

десет години; 

   - стабилно състояние на основните приходни пера; 

   - значителен размер на инвестиционната програма; 

   - община Варна няма просрочени задължения 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. 

 

Консолидираният годишен финансов отчет на бюджета на 
община Варна за 2019 г. бе одитиран и заверен от Сметната 
палата. В одитния доклад № 0100313719, входиран в общината 
с писмо № РД19021455ВН_014ВН от 05.06.2020г. за 
извършената проверка се посочва, че не са констатирани 
нарушения; не са констатирани случаи на несъобразяване със 
законите и другите нормативни разпоредби; не са констатирани 
недостатъци във вътрешния контрол.  

   Годишният финансов отчет за 2019 г. показва, че община 
Варна е спазила и изпълнила всички финансови показатели 
по чл.94 от ЗПФ, гарантиращи финансова стабилност и 
устойчивост на общинските финанси при публичност и 
прозрачност на дейностите и извършване на разходите. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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