
 Стр. 1 
 

 

Съответствие 
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на 
Oбщина Варна за периода 01.01.2014 – 31.03.2014 г. е 
изготвен в съответствие със Закона за публичните 
финанси, Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2014 г., ДДС 4/27.03.2014 г. на Министерст-
вото на финансите за изготвянето и представянето на 
тримесечните отчети за касовото изпълнение на 
бюджетите, на сметките за средства от Европейския 
съюз и на сметките за чужди средства, както и 
оборотните ведомости към 31.03.2014 г. на общините 
и съобразно други нормативни документи, писма и 
указания на Министерство на финансите.   

Приоритети 
И през 2014 г. община Варна се стреми да осигури финансов ресурс за 
приоритетните направления чрез ефективно и икономично разходване на 
бюджетните средства, строга финансова дисциплина за недопускане на 
поeмане на задължения без осигурен финансов ресурс. Финансирането на 
разходите се извършва в съответствие с постъпилите общински приходи, субсидии 
от Централния бюджет, приходите от трансфери и дарения. Спазват се 
изискванията за приоритетни плащания  и изпълнение на програмите в 
социалната сфера, образованието и здравеопазването. Работи се усилено по 
усвояването на средства по Оперативните програми, което ще позволи 
реализирането на стратегическите цели на общината и визията й на европейска 
община с устойчиво развитие и привлекателна жизнена среда, съхранено 
историческо наследство и проспериращ морски, културен, академичен, 
транспортен и туристически център. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 31.03.2014 ГОДИНА 
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Първоначален и уточнен Бюджет към 31.03.2014 г.  

 

Приходи 
Отчетът на приходите възлиза на 36 269 883 лв. при уточнен план 224 489 513 лв. 
Реалният размер на отчетените приходи е 62 783 787 лв., включващ наличните 
средства, отразени с отрицателен знак (в размер 26 513 904 лв., в т.ч. 6 454 лв. 
касова наличност) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета. 
Реалното изпълнение на приходите за първото тримесечие на 2014 г. е 28 % от 
уточнения годишен план. В първоначалния бюджет взаимоотношенията между 
Централния бюджет и община Варна възлизат на  88 118 624 лв., в т.ч. за делегирани 
от държавата дейности 84 352 224 лв. и за местни дейности 3 766 400 лв. Към 
31.03.2014 г. приходите от Централния бюджет са служебно увеличени на 90 427 432 
лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности  на 85 311 032 лв. и за местни 
дейности на 5 116 400 лв. 

 Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1. Неданъчни приходи 220 100 

Пъвоначален Бюджет 

Приет от ОбС  
Решение №1349-3  

от Протокол  
№28/12.02.2014 г. 

Бюджет, ДЕС, ДМП: 
222 070 000 лв. 

КСФ: 
 88 432 709 лв. 

 
ЦБ: 2 308 808 лв.  
МТСП: 52 412 лв.  
МОМН: 31 293 лв.  

МРР: 27 000 лв.  
 

 
Бюджет, ДЕС, ДМП: 

2 419 513 лв. 
 

Уточнен Бюджет 

31.03.2014 г. 

Бюджет, ДЕС, ДМП: 
224 489 513 лв. 

КСФ: 
88 432 709 лв. 
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2. Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.: 25 484 881 
а) Обща субсидия 25 301 061 
б) Целеви трансфер от ЦБ за транспорт 183 820  

3. Трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост 52 412 
4. Финансиране на дефицита (излишъка) -7 854 276 

   Всичко отчет на приходите за делегирани от държавата дейности 17 903 117 

Приходи за местни дейности: 

1. Данъчни и неданъчни приходи 23 302 709 
2. Взаимоотношения с Централния бюджет 1 128 648 
3. Трансфери -103 167 
4. Временни безлихвени заеми 375 862 
5. Финансиране на дефицита (излишъка) -6 337 286 

Всичко отчет на приходите за местни дейности 18 366 766 

Всичко отчет на приходите за делегирани и местни дейности 36 269 883 

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на община Варна към 
31.03.2014 г.  в размер на 18 366 766 лв., данъчните приходи са 13 052 425 лв. (71%). 
Изпълнението на плана е 20%, като в сравнение с  2013 г. са събрани със 738 457 
лв. по-малко данъчни приходи. Изпълнението на отделните видове данъци е както 
следва: 

Отчет приходи местни дейности от имуществени и други данъци 

Имуществени и други данъци Отчет 
31.03.13 г. 

Бюджет 
2014 г. 

Отчет    
31.03.14 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Бюджет  
2014 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Отчет 
31.03.13 

Окончателен год. (патентен) данък 157 808 500 000 155 751 31,2 98,7 

Имуществени данъци, в т.ч.: 13 632 144 63 700 000 12 896 506 20,2 94,6 

Данък върху недвижими имоти 6 440 827 27 500 000 5 999 692 21,8 93,2 

Данък върху превозните средства 4 116 131 15 300 000 3 983 976 26,0 96,8 

Данък при придобив. на имущество 2 941 670 16 700 000 2 801 727 16,8 95,2 

Туристически данък 133 516 4 200 000 111 111 2,6 83,2 
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Други данъци 930   168   18,1 

Всичко имуществени и др. данъци 13 790 882 64 200 000 13 052 425 20,3 94,6 

 
Данъчни приходи 
 Изпълнението на постъпленията от основните данъци към 31.03.2014 г. е както 
следва: 
 

 Патентен данък  
Изпълнението е 155 751 лв. (31% от плана). През същия период на предходната 
година приходите са 157 808 лв. Изпълнението почти  запазва същото ниво от 2012 
г. Наблюдава се устойчиво намаляване през последните години на броя на 
подадените декларации за облагане с окончателен годишен патентен данък. 
Няма промяна в нормативната база по отношение на патентния данък. От 
01.01.2014 г., като мярка за повишаване събираемостта на този данък, чиито 
приходи намаляват всяка следваща година, е въведена нова организация на 
работа. За приемането на патентните декларации в законоустановения срок 
01.01. - 31.01. на съответната година, се обособи отделно гише. Новоприетите 
декларации по чл.61н от ЗМДТ се обработват на момента от служители към 
дирекцията, като се дава възможност да се заплатят и задълженията. За лица, 
които подават декларации за 2014 г., а не са заплатили задълженията си за този 
данък за предходни години, се изготвя и връчва покана за доброволно изпълнение 

13 052 425 
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на основание чл.182 от ДОПК. Ако лицата не заплатят задълженията си в 
законоустановения 7 - дневен срок, поканите се предават на публичните ни 
изпълнители. 

За отчетния период са изпратени 37 броя покани за доброволно изпълнение 
на стойност от 11 928 лв., а 75 броя покани на стойност от 48 238 лв. са вече 
предадени за принудително събиране. От изпратени покани на длъжници през 
периода са постъпили 10 762 лв. Събрани са 110 917 лв. приходи от задължения за 
2014 г., а 36 487 лв. са платените суми за минали периоди. От принудително 
събиране са постъпили 4 288 лв. 

 
 Данък върху недвижимите имоти  

При планирани 27 500 000 лв. касовото изпълнение е 5 999 692 лв. (22%). Спрямо 
първото тримесечие на 2013 г. са постъпили с 441 135 лв. по-малко приходи. 
През 2014 г. не е увеличен размерът на данък върху недвижимите имоти. Според 
Закона за местни данъци и такси, от 01.01.2014 г.,  се освобождават от заплащане 
на данък „храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, 
заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно 
регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове, 
заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно 
регистрираните вероизповедания в страната. 
Приходите от ревизонни актове, АУЗ, АУЗД са в размер на 105 342 лв.  
 

 Данък върху превозните средства 
 Изпълнението на годишния план към 31.03.2014 г. е в размер на 3 983 976 лв., т.е. 
26%.  Спрямо първото тримесечие на 2013 г. отчетът е  със 132 155 лв. по-малко. 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна е променена в частта за данък върху превозните средства - 
намалена е ставката с 5 %, която се определя съобразно мощността на двигателя, 
коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство, както 
следва:  

• До 37 kw включително – 0.95 лв. за 1 kw  
• Над 37 kw до 55 kw включително – 0.95 лв. за 1 kw 
• Над 55 kwдо 74 kw включително – 1.28 лв. за 1 kw  
• Над 74 kw до 110 kw включително – 1.57 лв. за 1 kw  
• Над 110 kw – 1.76 лв. за 1 kw  

Освен това с изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Варна, се освобождават от данък 
превозните средства – ретро автомобили, собственост на членове от авто мото 
ретро клубове в град Варна. Задължително изискване в случая е, собственикът на 
ретро автомобил да представи документ от собственика за платен членски внос 
към съответния клуб.    
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 С решение на Общински съвет - Варна и във връзка с промени от 01.01.2014 
г. на чл.59 от Закона за местни данъци и такси са приети изменение и допълнение 
на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна в частта за превозни средства,  отговарящи на екологична 
категория на двигателя. 
(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw включително, 
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на 
екологичните категории „Евро3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“, данъкът се 
заплаща с 30 на сто намаление.  
(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw включително, 
снабдени с действащи катализаторни устройства и съответстващи на 
екологичните категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 50 на сто 
намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ със 60 на сто намаление.  
(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремаркета и седлови 
влекачи, снабдени с двигатели, съответстващи на екологичните категории „Евро 3“ 
и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на 
„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ с 50 на сто намаление от определения по чл.55, ал.5, 6, 7 
и 13 от ЗМДТ данък.  
Приходите от ревизионни актове, АУЗ, АУЗД са в размер на 222 869 лв.  
 

 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 
При годишен план 16 700 000 лв.,  изпълнението на приходите по този вид данък към 
31.03.2014 г. е 2 801 727 лв. - 17% от плана, а спрямо същия период на 2013 г. със 
139 943 лв. по-малко. 
 

 Туристически данък 
Изпълнението по този данък в стойностно изражение е 111 111 лв. (3%), при 
събрани 133 516 лв. за същия период на 2013 г. 
През 2014 г. има промяна в Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Варна по отношение ставката за туристически 
данък – за хотели категория 5 звезди – от 1.60 лв.  на 1.40 лв. за нощувка. От 
01.01.2014 г., като мярка за повишаване на събираемостта на този данък, също е 
въведена нова организация на работа. Подадените в законоустановения срок 
01.01. – 30.01. декларации се входират и обработват на момента, след което 
задължените лица могат да погасят задълженията си. Целта на създадената 
организация е да се свери информацията, посочена в подадената годишна 
декларация с ежемесечните справки декларации, подавани в дирекция 
„Туризъм”. 

През периода е изпратена една покана за доброволно изпълнение на 
основание чл.182 ал.1 от ДОПК на стойност 94 810,01 лв. и една покана е 
предадена за принудително събиране за сума в размер на  1631,91 лв.  За 
отчетния период са събрани 48 305 лв. приходи от авансови вноски  за 2014 г., а  
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62 519 лв. са  платени суми от задължения за минали периоди. Необходимо е да 
се отбележи, че съобразно началото на туристическия сезон, постъпленията от 
туристическия данък се увеличават във второто и третото тримесечие на годината. 

Неданъчни приходи 
 
Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на 
имущество и други неданъчни приходи. През първото тримесечие на 2014 г. са 
постъпили 10 470 384 лв. неданъчни приходи, в т.ч. за делегирани от държавата 
дейности - 220 100 лв. и за местни дейности - 10 250 284 лв. Изпълнението на плана 
е 18%. Спрямо същия период на 2013 г. са отчетени с 590 174 лв. по-малко 
неданъчни приходи. По видове изпълнението е както следва: 

Неданъчни приходи Отчет 
31.03.13 г. 

Бюджет 
2014 г. 

Отчет    
31.03.14 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Бюджет  
2014 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Отчет 
31.03.13 

Приходи и доходи oт собственост 1 986 983 11 642 268 2 201 709 18,9 110,8 

Общински такси 9 002 628 37 516 693 8 436 350 22,5 93,7 

Глоби, санкции, наказатeлни лихви 561 586 4 200 000 512 241 12,2 91,2 

Други неданъчни приходи 53 177 67 364 39 694 58,9 74,6 

Внесени ДДС и други данъци върху 
продажбите -1 383 378 -2 980 000 -1 085 417 36,4 78,5 

Постъпления от продажба  
на нефинансови активи 657 113 5 600 000 26 688 0,5 4,1 

Приходи от концесии 66 719 2 220 000 136 442 6,1 204,5 

Помощи, дарения и други 
безвъзмездно  получени суми от 
страната 

22 810 46 623 32 224 69,1 141,3 

Помощи, дарения и други 
безвъзмездно получени суми от 
чужбина 

92 920 769 901 170 453 22,1 183,4 

Всичко неданъчни приходи: 11 060 558 59 082 849 10 470 384 17,7 94,7 
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Към 31.03.2014 г. постъпилите приходи и доходи от собственост (продажба на 
стоки и услуги, наеми, дивиденти и лихви) са 2 201 709 лв.  
Изпълнението на плана е 19%. В сравнение със същия период на 2013 г. е 
реализирано увеличение от 11%. 
Основен дял в отчетените за първото тримесечие на 2014 г. неданъчни приходи, 
заемат общинските такси (81%).  
Изпълнението на приходите от такси е 8 436 350 лв. (22% от плана). Спрямо отчета 
за първото тримесечие на 2013 г., има намаление на  приходите от общински 
такси с 6%.  
В структурата на отчета на таксите с най-голям относителен дял е таксата за 
битови отпадъци (69%), следва таксата за ползване на детски градини (13%), 
другите общински такси (6%) и таксата за ползване на детски ясли (4%).  
Спрямо отчета за първото тримесечие на 2013 г., постъпленията от такса битови 
отпадъци са с 9% по-малко - за 2014 г. има намаление на ставката за жилищни 
имоти на граждани и предприятия или 0,98 на хиляда пропорционално върху 
данъчната оценка на имотите, изчислена по норми, съгласно Приложение 2 към 
Закона за местните данъци и такси.  
По видове услуги, таксата е както следва:  
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,35 на хиляда;  
- за обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0,35 на хиляда;  
- за почистване на териториите за обществено ползване – 0,28 на хиляда. 
Към 31.03.2014 г. отчетът на приходите от тази такса е в размер на  5 791 463 лв. 
Приходите от ревизионни актове и актове за установяване на задълженията са 153 
574 лв. 
 
Глоби, санкции и наказателни лихви – отчетът за първото тримесечие на 2014 г. е в 
размер на 512 241 лв.  - постъпленията от глоби, санкции и неустойки възлизат на 82 
006 лв., в т.ч. 42 х.лв. са събраните от дирекция “Местни данъци”, 30 х.лв. от всички 
останали административни органи и 11 х.лв. са наказателните лихви по договори. 
 Лихвите за просрочени задължения по ЗМДТ за отчетния период са 430 235 лв., за 
същия период на 2013 г. - 475 611 лв. 
 
 Спрямо отчета за първото тримесечие на 2013 г. приходите от такса за детски 
градини са с 3% повече, другите общински такси са намалели с 15%. 
Приходите от такса за детски ясли  са увеличени с 18% спрямо 2013 г. 
 
Налице е намаление на приходите от таксата за технически услуги с 14%., а 
отчетът на таксата за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 
бележи ръст от 20% спрямо отчета за първото тримесечие на 2013 г. 
 
Такса куче  - няма промяна в нормативната база. Постъпленията общо за цялата 
община са в размер на 7 672 лв., като за първото тримесечие на 2013 г. приходите 
от този вид такса са били в размер на 1 239 лв. 
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Внесени приходи по второстепенни разпоредители с бюджет.  
За отчетния период внесените приходи от 
второстепенните разпоредители с бюджет 
са 3 457 403 лв., с 379 463 лв. повече от първо-

то тримесечие на 2013 г. Най-голям е 
относителният дял на дирекция 

„Образование, младежки дейности и спорт“ (34%). Най-голям относителен дял от 

Разпоредители Сума 
Дирекция „ОМДС“ 1 169 277 
Р-н Приморски 463 417 
Р-н Одесос 285 987 
Р-н Младост 225 995 
ОП Детско хранене 214 787 
ОП Паркинги синя зона 204 016 
Детски ясли 160 029 
Р-н Вл. Варненчик 154 808 
Р-н Аспарухово 148 079 
Дом.социален патронаж 121 745 
ОП Спорт за всички 95 683 
д.Хранителен комплекс 90 138 
Други разпоредители 62 106 
ОП Спортни имоти 61 336 
Всичко внесени приходи 3 457 403 
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районите има район „Приморски“ (13% от внесените от разпоредителите 
приходи), следван от район„Одесос“ (8%) и район„Младост“ (7%). По 6% от 
внесените приходи имат Комплексът за детско хранене и ОППСЗ. 
 
Предприети мерки за повишаване на събираемостта  на приходите, събирани от 
дирекция “Местни данъци” 

1. Издаване на актове за установяване на задължения по ДОПК и ЗМДТ на 
ДЗЛ-юридически лица с просрочени задължения – раздадени са индивидуални 
списъци с общо 166 юридически лица, които имат публични общински вземания 
за периода 2009 – 2013 година, като тенденцията е към края на месец юни 2014 г. 
да бъдат приключени процедурите по издаване и връчване на съставените актове 
и предаването им за съответно принудително събиране на задълженията. 

2. Предстои разпределение на индивидуални списъци на ДЗЛ - физически 
лица със задължения от 2009 г., с оглед обхващане на периода, регламентиран 
чл.171, ал.1 от ДОПК, като тук отново тенденцията е към края на месец декември 
2014 г. да бъдат приключени процедурите по издаване и връчване на съставените 
актове и предаването им за съответно принудително събиране на задълженията. 

3.Повишаване на контрола по деклариране на недвижимите имоти, чрез 
информационен обмен с Агенция по вписванията за предоставяне на актуална 
информация за сделките с недвижими имоти от една страна и съвместни 
действия с районните администрации относно издадените удостоверения за 
въвеждане в експлоатация на имоти, намиращи се на територията на община 
Варна от друга. 

4. Текущо оповестяване на длъжници с просрочени плащания, собственици 
на имоти и превозни средства в интернет страницата на общината. 

5. По отношение увеличение на приходите от Данък върху превозните 
средства и през 2014 г. продължава да функционира въведената през миналата 
година организация на работа в дирекцията по отношение на формирането на 
задълженията за този данък. В случай, че клиентът желае да заплати задълженията 
си веднага, още при декларирането на превозното средство, данните  се 
обработват своевременно и не се налага повторното му посещение за 
заплащане на задължението. Тази организация се прилага и при закриване на 
партиди за превозни средства. Остатъчните задължения, до датата на 
продажбата/бракуването, се изчисляват и издължават на момента. Благодарение 
на тази практика се реализират както приходи, така и значително се повишава 
качеството на административното обслужване. 

6. По искане на дирекция „Местни данъци”, фирмата поддържаща 
програмния продукт „ИМЕОН” през 2013 г. разработи нова функционалност, 
свързана с проверка на декларирано имущество, задължения и плащания на 
задължени лица през електронния портал на община Варна от страна на  
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нотариусите и частните съдебните изпълнители. Всеки нотариус, сключил 
споразумение с община Варна, може да прави справки за имотното състояние, 
задължения и плащания на дадени ЕГН/ЕИК/ЛНЧ преди извършването на сделки. 
Справките се правят през сайта, като е предвидена възможност за печат. По този 
начин не се допускат злоупотреби, свързани с прехвърлянето на движимо 
имущество и ощетяване на общинския бюджет. 

7. В края на 2013 г., на база  получена от сектор „Пътна полиция”, КАТ – гр. 
Варна информация за регистрираните ново придобити превозни средства, 
служители от дирекцията поставиха информационни бележки в програмния 
продукт. Целта е при явяване за плащане в брой на задължения за 2014 г., лицата 
да бъдат уведомени за недекларираните превозни средства и това се отбелязва в 
програмния продукт и се изпращат за деклариране.  

8. По отношение на приходите от данък върху придобиване на имущество, 
върху който можем да се влияе минимално, продължава контролът по отношение 
на придобитите МПС – не се приемат декларации без приложени документи за 
платен данък за придобиване, като се следи застрахователната стойност на 
автомобила да отговаря на пазарната; при деклариране на ново придобити 
имоти се изискват допълнително документи за внесен данък за придобиване още 
при приемането на декларациите; при деклариране на имоти, придобити чрез 
публична продан се доначислява данък придобиване на имущество по дарения и 
възмезден начин върху разликата между продажната цена и данъчната оценка, 
защото съществува практика служебните лица, извършващи публична продан да 
събират задълженията за този данък на основа на продажната цена. 

Трансфери 

 Отчетените за периода трансфери възлизат на 33 617 563 лв., в т.ч. 34 032 364 
получени и /-414 801/ предоставени със следната разшифровка: 
 

Получени трансфери по източници Вид отчет § от ЕБК Сума 

1. МРР АПИ за дялово участие зимно поддържане Б-3 61-01 14 115 

2. МТСП по програми за временна заетост Б-3 61-05 52 412 

3. ОВ Б-3 – трансформиране от заем в съфинансиране СЕС-3-КСФ 62-01 124 200 

4. ОВ Б-3 – съфинансиране по договор за ДМП СЕС-3-ДМП 62-01 1 286 

5. НФ и община Бургас за проекти по ОП СЕС-3-КСФ 63-01 33 551 831 

6. МОМН ЦРЧР по програма „Коменски“  СЕС-3-ДЕС 63-01 31 293 

7. МРР за участие в съвместна ОП Черноморски басейн СЕС-3-ДМП 63-01 12 885 
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8. ПУДООС за битова канализация с. Тополи Б-3 64-01 244 342 
Получени всичко     34 032 364 
    

Предоставени трансфери по получатели Вид отчет § от ЕБК Сума 

1. Община Аксаково по финансово споразумение Б-3 61-02 -150 024 

2. ММС /наем зала СУ Г. Бенковски/ по договор Б-3 61-02 -11 664 

3. ОВ СЕС-КСФ – трансформиране от заем в 
съфинансиране 

Б-3 62-02 -124 200 

4. НФ ОПАК финансов коректив Б-3 62-02 -118 180 

5. НФ ОПРР финансов коректив Б-3 62-02 -1 734 

6. ОВ СЕС-ДМП – съфинансиране от бюджета на Об.Варна Б-3 62-02 -1 286 

7. НФ – предоставена акумулирана лихва СЕС-3-КСФ 63-02 -7 713 

Предоставени всичко     -414 801 

Всичко трансфери     33 617 563 

а) Получените трансфери по параграфи от ЕБК за 2014 г. са както следва: 
 По §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети – получени трансфери (+)“ в 

отчет Б-3 са отразени 14 115 лв. от АПИ за дялово участие зимно 
поддържане. 

 По §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост" 
в Б-3 са отчетени 52 412 лв. 

 По §62-01 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС – 
получени трансфери (+)“ в отчет СЕС-3-КСФ са отразени 124 200 лв. 
трансформирана от заем в съфинансиране сума финансова 
корекция по договор за проект ПСОВ Златни пясъци, а в СЕС-3-ДМП e 
отчетено съфинансиране по договор за проект E - University 1 286 лв.  

 По §63-01 „Трансфери м/у сметки за средствата от ЕС – получени 
трансфери (+)“ в СЕС-3-КСФ са отчетени 33 551 831 лв., в т.ч. 24 246 223 
лв., получени от Националния фонд по Оперативни програми 
Регионално развитие, Околна среда, Човешки ресурси, Техническа 
помощ и 9 305 608 лева от Община Бургас /бенефициент/ по проект 
Подобряване качеството на живот в Бургас, Варна, Стара Загора, 
Плевен /тролеи/. В СЕС-3-ДЕС са отчетени 31 293 лв. средства по 
Секторната образователна програма „Коменски“ /финансирана от 
ЕС/, предоставени от Центъра за развитие на човешките ресурси към 
МОМН на VIII СОУПЧЕ „Александър Сергеевич Пушкин“. В СЕС-3-ДМП са 
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отчетени 12 885 лв. средства от МРР за участие в Съвместна оперативна 
програма Черноморски басейн. 

 По §64-01 „Трансфери от държавни предприятия и други лица, включени 
в консолидираната фискална програма – получени трансфери (+)“ в 
отчет Б-1 са отразени получени 244 342 лв. от ПУДООС за битова 
канализация на с. Тополи. 

б) Предоставените трансфери по параграфи от ЕБК за 2014 г. са както следва: 
 По §61-02 „Трансфери м/у бюджетни сметки – предоставени 

трансфери (-)" в отчет Б-3 са отразени предоставени /-11 664 лв./ на 
Министерството на младежта и спорта по договор за наем зала СУ 
„Георги Бенковски“ и /-150 024 лв./ на община Аксаково за „Приемане и 
депониране на отпадъци при условията на комплексно разрешително 
345-НО/2008 г., издадено от МОСВ /депо за отпадъци с. Въглен във връзка 
с договор 222 и 224/27.07.2011 г., анекс №1/27.09.2011 г., анекс 
№2/15.12.2011 г. към договор 224/27.07.2011 г. и споразумение РД 
13029357/Вн/19.12.2013 г. 

 По §62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз – предоставени трансфери (-)“ в Б-3 е отчетена 
трансформирана от заем в съфинансиране сума /-124 200 лв./ за 
проект ПСОВ Златни пясъци по ОП Околна среда /КФ/. В Б-3 са отчетени 
предоставени трансфери на МФ за Управляващ орган на НФ ОП 
Административен капацитет /-118 180 лв./ по финансов коректив проект 
Подобряване управлението на човешките ресурси в община Варна и на 
МРР за НФ ОП Регионално развитие /-1 734 лв./ по финансов коректив 
проект Подобряване физическата и жизнена среда в община Варна 
(ремонт на ул. „Генерал Колев“). В Б-3 е отчетен трансфер /-1 286 лв./ за 
съфинансиране по договор на проект E-University. 

 По §63-02 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС – 
предоставени трансфери (-)“ в СЕС-3-КСФ са отчетени предоставените 
на Национален фонд акумулирани лихви по оперативни програми и 
проекти, общо /-7 713 лв./. 

Разходи   
Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2014 г. е в 
размер на 222 070 000 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 95 112 721 
лв., за местни дейности 120 652 546 лв. и за дофинансиране на делегирани от 
държавата дейности 6 304 733  лв.  
Уточненият план към 31.03.2014 г. е 224 489 513 лв., в т.ч. за делегирани от държавата 
дейности 96 123 941 лв., за местни дейности 122 060 839 лева и за дофинансиране 
на делегирани от държавата дейности 6 304 733 лв. 
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Отчетът на разходите по бюджета за първото тримесечие на 2014 г. е в размер на 
36 269 883 лв., в т.ч. за делегирани от държавата държавни дейности 17 903 117 лв., 
за местни дейности 17 885 945 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата 
дейности 480 821 лв. 
 
 Разпределението на разходите по функции е както следва: 
 

Разходи по функции Отчет 
31.03.13 г. 

Бюджет 
2014 г. 

Отчет    
31.03.14 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Бюджет  
2014 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Отчет 
31.03.13 

1. Общи държавни служби 2 926 567 14 760 000 2 538 010 17,2 86,7 
2. Отбрана и сигурност 476 120 3 512 000 530 295 15,1 111,4 
3. Образование 15 929 404 85 987 687 17 654 652 20,5 110,8 
4. Здравеопазване 1 885 670 14 402 015 2 668 115 18,5 141,5 
5. Социално осигуряване 2 179 575 10 483 191 2 879 412 27,5 132,1 
6. Жилищно строителство и 
БКС (инж. инфраструктура) 9 596 322 60 681 115 5 259 974 8,7 54,8 

7. Почивно дело, култура 1 976 891 13 889 000 2 024 249 14,6 102,4 
8. Икономически  
дейности и услуги 4 905 737 18 629 505 2 421 659 13,0 49,4 

9. Други 401 911 2 145 000 293 517 13,7 73,0 
Всичко разходи 40 278 197 224 489 513 36 269 883 16,2 90,0 

 
В структурата на отчета на разходите по функции най-голям е относителният дял 
на функция „Образование“ – 49%, следвана от функция „Жилищно строителство, 
БКС и опазване на околната среда“ с 14% и функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ с 8 %.  
В сравнение с първото тримесечие на 2013  г. най-голямо увеличение на разходите 
има във функция „Здравеопазване“ с 41%, функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ с 32%, функция „Образование“ с 11% и функция „Отбрана 
и сигурност“ с 11% .  
За функция  „Здравеопазване“ увеличението се дължи на отчетени капиталови 
разходи за изграждането на новата детска ясла №6 „Мечо Пух“ в район „Вл. 
Варненчик“.  
Увеличението във функция „Отбрана и сигурност“ се дължи на структурна 
промяна в бюджета в местната дейност на „Други дейности по отбраната“, където 
по бюджета за 2014 г. са планирани разходите по изпълнение на „Програма за 
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“.  
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Изпълнението на бюджета по видове разходи към 31.03.2014 г. е както следва: 
 

 



Обяснителна записка Отчет 31.03.2014 г. 
 

 

 Стр. 16 
 

Разходи по видове Отчет 
31.03.13 г. 

Бюджет 
2014 г. 

Отчет    
31.03.14 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Бюджет 
2014 г. 

%  
Отчет 

31.03.14 
към 

Отчет 
31.03.13 

1. Заплати 10 855 042 66 305 730 11 007 517 16,6 101,4 
2. Други възнаграждения 1 313 590 4 745 699 1 445 788 30,5 110,1 
3. Осигуровки 2 285 218 13 496 288 2 317 619 17,2 101,4 
4. Издръжка 17 907 430 82 159 637 15 755 425 19,2 88,0 
5. Плат. данъци, такси и 
административни  санкции   3 220 998 344 347 10,7   

6. Разходи за лихви 401 911 2 145 440 295 245 13,8 73,5 
7. Стипендии 84 252 639 535 104 166 16,3 123,6 
8. Текущи трансфери и помощи 2 167 359 8 967 050 1 343 837 15,0 62,0 
9. Субсидии за нефинансови 
предприятия 445 379 1 069 344 275 636 25,8 61,9 

10. Субсидии за нестопански 
организации  469 080 2 885 679 424 769 14,7 90,6 

11. Разходи за чл. внос и участие  34 070 122 500 13 506 11,0 39,6 
12. Основен ремонт на ДМА 1 587 270 10 700 249 53 250 0,5 3,4 
13. Придобиване на ДМА 1 521 333 24 759 464 2 793 975 11,3 183,7 
14. Придобиване на НДА 281 619 608 580 4 300 0,7 1,5 
15. Придобиване на земя 924 644 390 000 90 503 23,2 9,8 
16. Капиталови трансфери   2 085 000      
17. Резерв   188 320      

Всичко разходи 40 278 197 224 489 513 36 269 883 16,2 90,0 

В структурата на разходите в отчета към 31.03.2014 г. по параграфи, с най-голям 
относителен дял са разходите за издръжка – 43%., следвани от разходите за 
заплати и осигурителни вноски – 
41%. Вследствие на предприети 
мерки за оптимизиране, 
разходите за издръжка по 
консолидирания отчет на 
общината са намалени с 
повече от 2 милиона лева спрямо първото тримесечие на 2013 г. Запазва се 
тенденцията от предходните години за намаляване на разходите за издръжка на 
общинската администрация във функция“Общи държавни служби. 
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В сравнение със същия период на 2013 г. има намаление на разходите за 
издръжка на общинската администрация с 238 695 лв., а спрямо същия период на 
2012 г. разходите за издръжка са намалели с 301 750 лв.  

Функция „Отбрана и сигурност“ 
Отчетът  на разходите на функцията са в размер на 530 295 лв. Направените 
разходи по “Програма за превенции за рисковото поведение сред деца и млади 
хора  - 2014 г.” включват следните по-значими мероприятия: 

 Кампания „Заедно за по-добър интернет” по повод 11 февруари – 
Международен ден за безопасен интернет. Обхват - 60 ученици от 4-ти клас 
на ОУ „Цар Симеон I”, участващи в открита сесия на тема „Безопасно в 
интернет”; около 2000 ученици, обхванати в училищни кампании в осем 
училища. 

 Дискусионен форум на тема „Проблемите на детското дивиантно 
поведение и проявите на расизъм и ксенофобия”. Обхванати са над 200  
представители на общинските и районните администрации, представители 
на Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Апелативна прокуратура – 
Варна, служители на ОД на МВР, инспектори ДПС, МКБППМН, директори, 
педагогически съветници, училищни психолози, МКБТХ, Общински съвет за 
наркотични вещества, екипи за психо-социална работа и др. 

 Кампания „Животът е безценен” по повод 14 февруари– изследвани 150 за 
ХИВ, 1000 достигнати чрез материали, над 1500 ученици в училищни 
кампании от 7 училища. 
- Представени са резултатите от две проучвания: „Представително 
социологическо проучване на тенденциите, свързани с употребата на 
тютюн и алкохол, сред ученици 8-11 клас” и „Проблемна употреба на 
психоактивни вещества“ 
- Проведени 14 обучения с обхват над 350 ученици доброволци, студенти, 
учители, педагогически съветници, училищни психолози, инспектори ДПС, 
обществени възпитатели, членове на МКБТХ, МКБППМН, социални 
работници, НПО и др. 

 Работа в Превантивен център “Младост”, който е единствена по рода си 
общинска структура в страната за многофункционална работа с деца и 
семейства в риск. Дейностите по програмите имат единно управление и са 
изцяло финансирани от община Варна. В центъра се осъществяват две 
постоянни програми: „Програма за превенция на детското рисково 
поведение, породено от уязвимост на семействата и/или средата и 
„Програма за ранни интервенции на деца и младежи с експериментална 
употреба/злоупотреба на наркотични вещества ”.  
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Функция „Образование“ 
Отчетът  на функция „Образование” към 31.03. 2014 г. включва разходите на 
делегирани от държавата дейности и местни дейности за 52 детски градини, 46 
училища и четири обслужващи звена: Общински детски комплекс, НАОП, 
Средношколско общежитие и Логопедичен център, при следните натурални 
показатели в държавна дейност:  4 667 бройки  персонал,  28 640 ученици дневна, 
вечерна и  други форми на обучение, 11 422 деца в детски градини и 1 230 деца в 
подготвителни групи в училища, Средношколско общежитие с 224 ученика. 
С приемане на бюджета на община Варна,  дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” извършва контрол за приходна и разходна част на бюджета с 
оглед икономично разходване на ресурсите чрез степенуване по значимост, без 
нарушаване на учебния процес. 
Община Варна предоставя на училищата, детските градини и  обслужващите 
звена средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в 
срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет. 
Изпълнението на бюджета е подчинено на спазване на касовата, финансовата и 
бюджетна дисциплина, съгласно ЗДБРБ, Закона за публичните финанси, Закона 
за счетоводството, Закона за народната просвета и други нормативни актове, 
отнасящи се до сферата на средното образование.  Със заповед № 0420 от 
19.02.2014 г. на Кмета са утвърдени формулите и принципите за разпределение 
на средствата по единни разходни стандарти за държавно делегираните дейности 
през 2014 г. Информацията за разпределяне на държавно делегираните дейности 
по детски градини, училища и обслужващи звена е поместена на сайта на 
Община Варна. 
Спрямо първото тримесечие на 2013 г. са извършени следните промени в 
натуралните показатели: 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. Разлика 
Брой ученици 28 269 28 640 371 
Брой деца 12 216 12 652 436 
Брой персонал   4 529   4 667 138 

 
От таблицата  е видно: увеличение на броя на учениците  през учебната 2013/2014 
година с 371 ученика, предимно в начален етап на обучение, вследствие ръст на 
раждаемостта в периода 2003-2007 г.; увеличен брой деца в детски градини и 
подготвителни групи в резултат от преобразуване на 5 яслени групи в градински, 
увеличаване на приема, съобразно средномесечната посещаемост, разкриване 
на нови подготвителни групи в училищата; числеността на  персонала е увеличена, 
в резултат от увеличения брой деца и ученици. 
Средномесечната посещаемост в детските градини за периода е 7 521 деца при  
списъчен брой 11 422 деца, или 66 %. Пълната издръжка на дете в детска градина 
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за един месец /с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ 
е 337,77 лв. при 252,91 лв. за 2013 г. Месечната издръжка,  формирана от заплати, 
осигурителни вноски и разходи по §10 „Издръжка“ на едно дете е 334,91 лв. при 
251,18  лв. за 2013 г. Месечната веществена издръжка /разходите само по §10/ на 
едно дете възлизат на 222,39 лв. при 142,40 лв. за 2013 г. Таксата, която  се заплаща 
за едно дете за един месец в ЦДГ, съгласно решение на Общински съвет – Варна 
е 48 лв. 
Изпълнението на бюджета за функция „Образование“ с разпределение по 
дейности е отразено в следната таблица:        

Дейности Бюджет 
2014 г. 

Бюджет 
31.03.2014 

Отчет 
31.03.14 

% към 
бюджет 

2014 

 
% 

към 
бюджет 
31.03.14 

 

Държавна дейност 72 135 512 72 154 906 12 946 290 17,95 17,94 
Дофинансиране 989 081 989 081 60 572 6,12 6,12 
Местна дейност 12 812 407 12 843 700 4 647 790 36,27 36,19 
Всичко 85 937 000 85 987 687 17 654 652 20,54 20,53 

 
В държавна дейност са постъпили средства от Централния бюджет – субсидия за 
компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 г. за първото тримесечие на 
2014 г. в размер на 19  394 лв. Изпълнението по видове разходи е както следва: 
          

Вид на разхода Отчет 
31.03.2013 г. 

Отчет 
31.03.2014 г. 

Разлика 
2014/2013 

Заплати и осигурителни вноски 9 922 733 10 098 430 175 697 
Храна /по §10-11 и §10-20/ 1 181 116 996 421 - 184 695 
Вода, горива, енергия 2 157 394 1 642 410 - 514 984 
Текущ ремонт 88 905 127 153 38 248 
Други разходи 2 159 420 4 450 886 2 291 466 
Стипендии 82 602 101 603 19 001 
Основен ремонт 87 270 11 983 -75 287 
ДМА 227 365 222 466 - 4 899 
НДА 22 599 3 300 -19 299 
Всичко 15 929 404 17 654 652 1 725 248 

 
Изпълнението на бюджета за първото тримесечие показва, че са отчетени 1 633 388 
лева повече разходи за 2014 г., което е с 10% повече спрямо същия период на 2013 
година. По-големият разход за заплати, други възнаграждения и осигуровки е 
свързан с увеличение на работната заплата между 6,6% и 8% в изпълнение на 
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анекс към Колективен договор в сферата на  образованието. Увеличението на 
разходите за текущ ремонт е във връзка с предписания от съответните контролни 
органи.  Увеличението на  другите разходи е във връзка със заплащане на наем 
две детски градини – ЦДГ №4 „Теменужка” и ЦДГ №14 „Успех”, съдебни 
обезщетения за ЦДГ №4 в размер 1 481 434 лв. и наем за минало време 715 976 лв. 
Отчетен е по-малък разход за вода, горива и електроенергия, поради намалено 
потребление в резултат на по-благоприятни метеорологични условия, смяната на 
котли и горелки, частично саниране на сградите, подмяна на дограма и 
своевременно отстраняване на  аварии във водопроводната система.  
Отчетът за издръжка на детски градини за първото тримесечие на 2013 г. е 
3 021 080 лв., а отчетът за  2014 г. 4 904 907 лв. По-големият разход за издръжка е в 
резултат на отчетени 2 197 410 лв. за съдебни обезщетения и наем за изминало 
време за ЦДГ №4 „Теменужка”.  Ако тези разходи се приспаднат от отчета за 2014 
година, извършените от детските градини разходи за издръжка са 2 707 497 лв. или 
с 10 % по-малко от 2013 г. 
Извършените разходи за училища във функция „Образование“ за първото 
тримесечие на 2014 г. са  9 645 275 лв. В дофинансиране на държавни дейности 
на  училищата са отчетени 20 347 лв. за маломерни и слети паралелки и други.  
Изпълнението на бюджета по останалите държавни дейности е отразено в 
следната таблица:          

Дейности 

% отчет 
2014 г. 

спрямо 
отчет 

2013 г. 

% 
изпълнение 

на 
бюджета 
за 2014 г. 

в т.ч. 

Заплати и 
осигуровки Издръжка Капиталови 

разходи 

318-Подготвителни 
групи в училища 104 12,5 16,9 8,2 6,5 

321-Специални 
училища 114 27,5 31,0 20,6 0 

322-
Общообразователни 
училища 

96 20,8 20,3 22,8 15,7 

326-Професионални 
училища 75 19,6 38,2 24,7 7,5 

332-Общежитие 
110 16,6 14,9 29,4 0 

337-ОДК и НАОП 104 16,7 16,2 18,6 0 

 

 От фонд “Резерв” на държавна дейност 322 са усвоени 6,4% за 
финансиране на  участия в олимпиади, състезания, реализация на проекти. 
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Бюджетът на дейност 389 ”Други дейности по образование”  е изпълнен на 14%, в 
т.ч.  по държавна дейност – за безплатни карти на пътуващи ученици до 16-годишна 
възраст- 16,9% и на местна дейност – 14%. 

Отчетът в местната дейност включва разходи за издръжка на дирекция 
“Образование, младежки дейности и спорт” и разходи по дейности от общински 
програми, приети от Общински съвет – Варна и реализирани чрез дирекция 
ОМДС -  за трите програми са планирани общо 195 000 лв. Отчетени са 2 550 лв. 
Дейностите и мероприятията по програмите като времеви график за реализация 
са разчетени за реализация през второ и четвърто тримесечия на годината.  
Участие в проекти: 
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се реализират 
следните проекти: 

1) Проект „Успех” – Да направим училището привлекателно за младите 
хора – проектът е насочен към извънкласни дейности и осмисляне 
свободното време на учениците. В проекта са включени 39 училища. 
Получени са трансфери в размер 214 269 лв. 

2) Проект „Подобряване качеството на образование в средищните 
училища” за СОУ „Димчо Дебелянов” е получен трансфер в размер на  
25 480 лв. 

3) Проект на VІІ СОУ „Найден Геров”, ОУ „Стефан Караджа” и ОДЗ № 11 
„Детски свят” – „Включващо обучение за деца със СОП” – 12 506 лв. 

4) Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” за училища и 
детски градини – общо 5 245 лв. 

Всичко получени трансфери от второстепенни разпоредители по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, §63-01 – 257 500 лв. Изпълнението на тези проекти по 
дейности е представено в следната таблица: 

Дейности Бюджет 2014 г. Отчет 31.03.2014 г. % изпълнение 

д. 311 ЦДГ 12 935 4 131 31,9% 
д. 321 Специални училища 3 044 755 24,8 % 
д. 322 Общообразователни училища 1 525 673 456 484 29,9 % 
д. 326 Професионални училища 65 013 8 252 12,7 % 

Всичко 1 606 665 469 622 29,2 

По проект „Коменски” участват 12 училища. В VІІІ СОУПЧЕ „Александър Сергеевич 
Пушкин” по §63-01 са получени 31 293 лв. Планът по тези проекти е 166 873 лв. 
Отчетът е 91 860 лв. Изпълнението е 55%. По проект „Син флаг” по §45-01 са 
получени 3 000 лв. в шест училища и една детска градина.  
Капиталови разходи 
За капиталови разходи са отчетени 237 749 лв. за първото тримесечие на годината. 
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Основен ремонт - смяна на дограма в ОУ “А.Страшимиров” и ПГИ “Д-р 
И.Богоров” за 4 798 лв. и авансово плащане за  преустройство на актова зала в І ЕГ 
за 7 185 лв. 
Придобиване на ДМА: 
- в изпълнение на НП “ИКТ в училище” са закупени компютри, мултимедии, 
интерактивни дъски на стойност 124 977 лв.; 
- компютърни системи в две детски градини – 1 984 лв.; 
- закупени са машини и съоръжения  за детски градини и училища на стойност 
90 597 лв. 
- авторски надзор за изграждане на нов корпус на ОДЗ 11 – 2 550 лв. 
 
Придобиване на НДМА: отчет – 3 300 лв. за закупуване на софтуер в 4 училища.  
Преходни обекти с целеви характер: 

- По ФО-87/2008 г. в СОУ „Л.Каравелов” са планирани 60 000 лв. за 
стълбищен платформен подемник за  хора с увреждания. Предстои 
реализиране.  

- По трансфер на МОМН № 1002-1395/02.09.2011 г. за преустройство на  
общинска собственост за обучение на 5-годишни деца – СОУ „Л.Каравелов” – 22 
942 лв.; 

- По трансфер на МОМН № 1002- 2249/19.12.2012 г.  за подмяна на дограма 
в ПГИ „Д-р И. Богоров” – 10 490 лв; 
 - В изпълнение на ПМС №17/24.01.2013 г. и писмо № 08-00-128 от 04.02.2013 г. 
за основен ремонт и изграждане на детски градини в размер на 4 000 000 лв. са 
извършени следните действия: 

1. след проведена обществена поръчка е подписан договор за 
строителството на нов корпус за 2 групи за 60 деца, физкултурен салон и басейн в 
ОДЗ № 11”Детски свят”. Предстои завършване на обекта; 

2. след проведена обществена поръчка по чл.90, ал.1, т.1 от Закона за 
обществените поръчки за пряко договаряне е подписан договор за строителството 
на нов корпус ОДЗ № 24 „Иглика” за 60 деца. Предстои завършване на обекта; 

3. сключен договор за строителство на нова детска градина за 6 групи за 180 
деца на ул. „Д-р Железкова”, район „Приморски”; 

4. предстои сключване на договор за смяна на предназначението от 
училище в детска градина за 5 групи за 150 деца  и извършване на основен 
ремонт на  общински имот в кв.”Чайка”, 19-ти м.р. 
 В резултат от реализация на целевата капиталова субсидия, местата в 
общински детски градини ще се увеличат с 450. 
    
Приходи, реализирани от училища и детски градини: 
Приходи от наеми 130 582 лв., /в т.ч. 46 581 лв. в детски градини и 84 001 лв. в  
училища/ 
Парични дарения 27 448 лв.  
Такси от обучение на чуждестранни ученици 49 009 лв. в 17 училища 
Такси от детски градини 1 140 851 лв. 
Такси за ползване на общежитие 19 380 лв. 
Приходи от издаване на училищна документация 5 415 лв. 
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Приходи от вторични суровини 3 229 лв. 
Други приходи /такси за участие в конкурси, билети за посещение в НАОП, 
продажба на  експонати, картички, такси за участия в конкурси и др./ 9 539 лв. 
Всичко приходи 1 385 453 лв., от които 1 160 231 лв. постъпват в приход на 
общинския бюджет или 83,74% от всички реализирани приходи. В общинския 
бюджет са постъпили  2,8 % повече приходи спрямо  същия период на 2013 г. 

Функция „Здравеопазване“ 
Изпълнението на разходите във функция Здравеопазване към 31.03.2014 г. е в 
размер 2 668 115 лв. или 18.5% от началния бюджет. Средствата за делегирани от 
държавата дейности са 1 514 189 лв., за местни дейности 997 991 лв. и за 
дофинансиране на делегирани от държавата дейности 155 935 лв. В сравнение с 
отчета за първото тримесечие на 2013 г. общо за функцията е налице увеличение 
от 41%.  
Във функция Здравеопазване се планират и отчитат разходите на общинските 
предприятия „Комплекс за детско хранене“ (КДХ) и „Дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация“ (ДДД). За периода отчетът на ОП ДДД е 34 553 лв., а на ОП КДХ 
възлиза на 616 314 лв.  
Среднодневният брой деца в детските кухни  е 2 268 бр. Този показател през 2013 г.  
е  бил 2 259 броя.    
Към 31.03.2014 г. отчетът на разходите на дейност „Детски ясли, детски кухни и 
яслени групи в ОДЗ” (без ОП КДХ) е 1 546 494 лв., от които 685 912 лв. са за 
изграждането и оборудването на новата Детска ясла №6 „Мечо пух”. 
През отчетното тримесечие на 2014 г. през детските ясли са преминали 1 693 
деца, при 1 695 деца за същия период на 2013 г.  
За първото тримесечие на 2014 г. са реализирани 68 092 леглодни в детските ясли 
срещу 66 630 леглодни за същия период на 2013 г.  

Разходи на едно дете в детска ясла за един месец и общо за първо 
тримесечие на 2014 г. по отчети на Филиал „Детски ясли“, ОП „КДХ“ и ОП „ИП“:  

 
Показатели Разходи на филиал 

„Детски ясли” към 
31.03.2014 г., (вкл. и 

ОП „ИП“) 

Разходи на ОП „КДХ” 
към 31.03.2014 г., 
(вкл. и ОП „ИП“) 

Общо разходи към 
31.03.2014 г. за 1 

дете в Детска ясла 

Разходи за издръжка 
§10 

339 900 180 825 520 725 

Разходи за издръжка, 
вкл. разходи за 
заплати и осигуровки 

897 108 265 180 1 162 288 
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Разходи за издръжка, 
вкл.  разходи за 
заплати, осигуровки и 
капиталови разходи 

1 376 974 339 668 1 716 642 

Реализирани 
леглодни/ хранодни 

68 092 67 706  

Разходи за 1 
леглоден/ храноден 

20,22 5,02 25,24  

Разходи за 1 месец за 
1 дете в детските ясли 

424,62 105,42 530,04 

 
За здравните кабинети в детските градини и училищата са реализирани разходи в 
размер на 264 464 лв., или 14,3% от плана. 
Отчетът на здравните медиатори в дейност „Други дейности по здравеопазването” 
възлиза на 3 932 лв. 
През отчетния период по решения на Общински съвет – Варна, са преведени 
субсидии на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна" ЕООД с цел финансово оздравяване на 
лечебното заведение в размер 175 724 лв. 
По решение на Общинския съвет са отпуснати от бюджета на функцията помощи 
за лечение на граждани на град Варна в размер 25 000 лв. 

 
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 
Изпълнението на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи“ е 2 879 412 лв., или 29 % от първоначалния план. Отчетените средства за 
делегирани от държавата дейности са 1 141 139 лв., за дофинансиране на 
държавни дейности 19 295 лв. и за местни дейности 1 718 978 лв.  
Държавно делегираните дейности, финансирани чрез бюджета на община Варна 
през 2014 г. са 30, като 19 от тях са възложени на външни доставчици, a 11 социални 
услуги с държавно финансиране са възложени на 9 второстепенни 
разпоредители с бюджет. 
Общински дейности са Домашният социален патронаж, Клубовете на 
пенсионера и инвалида, цялостната издръжка на 120 „Социални асистенти” за 120 
деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите 
училища и детски градини, като за първото тримесечие са усвоени 157 500 лв. 
Домашният социален патронаж обслужва средно 550 варненски граждани, които 
получават приготвената храна по домовете. Отчетените разходи са 118 445 лв. 
Дейността на патронажа включва и „Обществена трапезария за социално слаби 
граждани” за приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове 
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по райони. Потребители на тази услуга са 461 граждани от районите „Владислав 
Варненчик“ и „Младост“.   
И през 2014 г. общината осигурява топла храна на 550 социално слаби граждани 
от районите „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“.  
На територията на община Варна функционират 22 пенсионерски клуба, за които 
през първото тримесечие на годината са извършени разходи за 7 865 лв.  
За поредна година община Варна реализира Социална програма, която включва 
63 дейности и услуги в различни направления. За общинските дейности от 
програмата през отчетния период са изразходвани 1 367 797 лв. Ежемесечно се 
финансират 11 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск с общ 
капацитет 465 места. Усвоени са средства в размер 292 821 лв. 
 Поддържат се вертикални хидравлични платформи за нуждите на хора с 
физически увреждания в подлезите „Икономически университет“, „Акациите“, 
„Тракия“ и Централен подлез – отчетени са разходи в размер 1 377 лв.  
През месец март е сключен договор с НПО за разкриване на Център за социална 
рехабилитация и интеграция за лица, злоупотребяващи с алкохол или зависими, с 
капацитет 25 места.  
В процедура на разкриване е и Център за социална рехабилитация и интеграция 
за лица с психични разстройства. 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 
За финансиране на дейностите в тази функция за отчетния период са 
изразходвани 5 259 974 лв., подробно описани в отчета за капиталовата програма.  
По-важни дейности във функцията са: 

 „Осветление на улици и площади” с отчет 715 530 лв., 
 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с отчет към 

31.03.2014 г. 1 204 291 лв., в т.ч.  разходите на ОП „Общински паркинги и 
синя зона“ за 137 197 лв. 

 „Озеленяване” с отчет за периода 52 304 лв., където отражение са 
намерили разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ 

 „Чистота” - отчет  в размер на 2 689 341 лв., в т.ч. за поддържане на 
Морската градина са изразходвани общо 100 392 лв. 

 „Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда”, 
Капиталова програма (в т.ч. изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа, водоснабдяване и канализация, благоустрояване) с 
отчет към 31.03.2014 г. в размер на 599 739 лв. 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 
Изпълнението на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни 
дейности” за периода е 2 024 249 лв., т.е. 16% спрямо първоначалния план. Във 
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функцията са отчетени изразходваните средства за първото тримесечие по 
следните дейности: 

 Дейности по почивно дело и социален отдих 17 364 лв. – общинска 
дейност. Отчетени са разходите за работни заплати и осигурителни 
плащания на персонала, обслужващ общинските почивни бази, както и 
разходите за  издръжка на базите. 

 Спорт за всички 4 021 лв. – държавна дейност. Отчитат се целевите 
средства от Централния бюджет за подпомагане на физическото 
възпитание и спорта, предоставени на общините за общински детски 
градини и училища, при условията и по реда на Постановление №129 на 
Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални 
диференцирани размери на паричните средства за физическо 
възпитание и спорт. 

 Спортни бази за спорт за всички  - 1 160 551 лв. В дейността се включват 
общинските предприятия „Спорт за всички“, „Спортни имоти“ и 
програма „Спорт”.  

 ОФД и опери – общинска дейност. Отчетените средства в размер на 
6 480 лв. са за закупуване на гориво за културните институти в гр. Варна. 

 Оркестри и ансамбли 9 009 лв. – общинска дейност. 
 Читалища 245 784 лв., в т.ч. 30 960 лв. за дофинансиране на държавната 

дейност за основни и текущи ремонти. 
 Музеи и галерии с регионален характер 272 980 лв., в т.ч. 30 065 лв. за 

дофинансиране на държавната дейност. 
 Обредни домове и зали – отчетени са 897 лв. за погребения на 

бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. 

 Зоопарк - общинска дейност - отчетени са 75 085 лв. за работни заплати 
и осигурителни плащания на персонала, както и разходите за  издръжка 
на зоопарка. 

 Библиотеки с регионален характер 110 311 лв., в т.ч. за дофинансиране 
на държавната дейност 7 103 лв. за заплати и осигурителни вноски. 

 Други дейности по културата 93 430 лв. – общинска дейност, основните 
дейности са за международни и местни културни прояви, по-голямата 
част от които предстоят да се реализират през второто и третото 
тримесечие на годината: 
- В програмата за  международни фестивали започна подготовката за 

провеждането на 88-ия Международен музикален фестивал 
„Варненско лято“, Международната лятна академия, 35–тия 
Международния майски хоров конкурс и Международния фолклорен 
фестивал. Извършена е селекцията на програмата за четирите 
фестивални форума, изготвени са финансовите планове, 



Обяснителна записка Отчет 31.03.2014 г. 
 

 

 Стр. 27 
 

стартирани са преговори с партньори в лицето на международните 
културни представителства на европейските държави и логистични 
действия по организацията на събитията, както и стартирането на 
анонсиращата кампания.  

- Варна – кандидат за европейска столица на културата - след 
успешната селекция на град Варна за престижната титла и отиването 
на финал през месец септември 2014 г. е изготвена стратегия за 
действие в следващите месеци, като за целта се привлякоха към 
основния екип, постигнал досегашния успех,  още 6 члена, от които 
артистичен екип, екип по комуникацията и рекламата, 
доброволческа кампания и дейности по стартирането на работата 
на МоТо – павилион, мобилен за културни контакти, чието откриване 
ще се случи по време на домакинството на световната регата Тол 
Шипс 2014. Извършено е посещение от международния консултант 
на проекта Сър Робърт Скот, който се срещна с кмета на община 
Варна, областния управител, председателя на Общинския съвет,  
както и с множество представители на културните институти в града. 
Беше осъществена работна среща на лидера на екипа с г-н Стив 
Грийн – председател на журито за избор на ЕСК 2019 в град Лондон. 

- Национални и градски празници - осъществени са празнични и 
протоколни събития и чествания за 6 януари – Богоявление, 19 
февруари – обесването на Васил Левски, 3 март – Национален 
празник на България и други   

 
Функция „Икономически дейности и услуги“ 
При начален план 18 173 000 лв., към 31.03.2014 г. отчетът на разходите е 2 421 659 
лв., или изпълнението е 13%. Тази функция включва дейностите „Управление, 
контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, „Служби и 
дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”, „Туристически 
бази”, „Временен приют за безстопанствени животни”, „Други дейности по 
икономиката”, „Международни програми и споразумения” и „Други дейности по 
транспорта”. В дейност „Други дейности по икономиката” се включват 
общинските дейности Хранителен комплекс, „Туристически информационен 
център” и други дейности на община Варна. Общият отчет на дейността за 
първото тримесечие е 823 191 лв.  
През отчетния период в дейност „Международни програми и споразумения” са 
реализирани разходи за изпълнение на проекти, финансирани  със средства  по 
други програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз в размер 76 
104 лв., при отчет за същия период на 2013 г. 91 859 лв., или с 18% по-малко. 
Отчетът на разходите за транспорт към 31.03.2014 г. е 1 387 055 лв., от които в 
дейност „Други дейности по транспорт” 1 301 897 лв., включително за местни 
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дейности 1 203 235  лв. за: 25% от стойността  на безплатните карти за граждани на 
65 и 66 години по една линия и на 67 и повече години по две линии, карти на деца с 
определена група инвалидност, сираци, карти за ученици живеещи в отдалечени 
райони на общината /селата Звездица, Константиново, Тополи, Казашко и 
Каменар/, за безплатни карти по 2 линии на незрящи лица, жители на град Варна 
и техните придружители и за безплатни карти по 1 линия на жители на град Варна 
с увреден слух, карти на служители от „Дом за медико-социални грижи за деца в 
кв. „Виница”, карти за служители от дирекция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” и др. 

Оперативни програми  
През 2014 г. Община Варна реализира проекти по сключени договори за 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ – 7 проекта, ОП 
„Околна среда 2007 – 2013 г. “ – 5 проекта, ОП „Административен капацитет” – 1 
проект, ОП „Техническа помощ“ – 1 проект, ОП „Развитие на човешките ресурси” – 
4 проекта, ОП „Развитие на човешките ресурси” – функция „Образование”,  
с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката – 4 проекта.  
За първото тримесечие на 2014 г. при начално салдо 34 532 128 лв. постъпленията 
от приходи са 33 518 113 лв. (в т.ч. 33 544 118 лв. трансфер от Управляващ орган по 
програми и проекти), извършените разходи са 28 226 104 лв. и наличните средства 
към 31.03.2014 г. за усвояване през следващи отчетни периоди възлизат на 39 
824 137 лв.  
Структурата на разходваните средства включва 68% за капиталови разходи и 
издръжка, и 32% за заплати, възнаграждения и осигуровки на заетите в дейностите 
лица. 
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Капиталова програма 

Източници за финансиране на капиталовата програма са собствени средства, 
целеви капиталови субсидии и средства от Европейските фондове. Началният 
план за капиталови разходи по бюджета за 2014 г. е 37 177 524 лв. Към 31.03.2014 г. 
уточненият план възлиза на 38 543 293 лв., включително 1 350 000 лв. преведена от 

Министерството на 
финансите целева 
субсидия за капиталови 
разходи за обект 
„Реконструкция на зала 
Конгресна в Двореца 
на културата и спорта в 
град Варна“, 

финансиран от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. Отчетът на капиталовата програма по функции е както 
следва: 
 
Функция „Общи държавни служби“ 
При годишен план 797 600 лв. отчетът към 31.03.2014 г. е 18 784 лв., които са за 
придобиване на дълготрайни материални активи. 
 
Функция „Отбрана и сигурност“ 
При годишен план за 147 280 лв., отчетът към 31.03.2014 г. е 1 817 лв., които са за 
придобиване на дълготрайни материални активи. 
 
Функция „Образование“ 
Планираните капиталови разходи към 31.03.2014 г. са 7 409 877 лв.,  в т.ч.: основен 
ремонт 2 192 818 лв., дълготрайни материални активи 5 190 269 лв. и дълготрайни 
нематериални активи 26 790 лв. На основание чл. 41 „б”, ал. 2 от Закона за 
народната просвета директорите на училища извършват „компенсирани промени 
по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомяват 
първостепенния разпоредител с бюджет за това”. 
Общо за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на  237 749 лв., от 
които за: 
Основен ремонт – 11 983 лв., в т.ч.: 

 І ЕГ -  преустройство актова зала  - 7 185 лв. 
 ОУ "Антон Страшимиров"- подмяна на дограма – 2 399 лв. 
 ПГИ "Д-р Ив. Богоров" - подмяна на дограма – 2 399 лв. 

Придобиване на дълготрайни материални активи – 222 466 лв., от които: 

Капиталова програма Бюджет към 
31.03.2014 г. 

Отчет към 
31.03.2014 г. 

Основен ремонт на ДМА 10 700 249 53 250 
Придобиване на ДМА 24 759 464 2 793 975 
Придобиване на НДА 608 580 4 300 
Придобиване на земя 390 000 90 503 
Капиталови трансфери 2 085 000  
Общо 38 543 293 2 942 028 
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 компютърно оборудване и техника – 126 961 лв. 
 авторски надзор - Изграждане на нов корпус на два етажа за 2 групи с 

подземен етаж - плувен басейн и физкултурен салон в ОДЗ №11 – 2 550 
лева 

 оборудване за детски градини и училища – 92 955 лв. 
 

Дълготрайни нематериални активи – 3 300 лв. за програмни продукти в училища. 
 
Функция Здравеопазване 
По план за 2014 г. на капиталовите разходи 2 554 882 лв., отчетът към е 554 354 лв., в 
т.ч. компютърни конфигурации за детска ясла „Вл. Варненчик" / детска ясла № 6 
„Мечо пух"/ – 2 640 лв.; изграждане на детска ясла „Вл. Варненчик" (в т. ч. авторски и 
строителен надзор)  –  283 451 лв.; оборудване за  детска ясла „Вл. Варненчик" – 
161 907 лв.; стопански инвентар за  детска ясла „Вл. Варненчик" – 106 356 лв. 
 
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
При годишен план 922 820 лв., отчетът към 31.03.2014 г. е 611 212 лв. за СМР за обект 
„Пълен инженеринг – проектиране и изграждане на образователен център за деца 
в неравностойно положение в община Варна" (сумата е изплатена на основание 
влязло в сила съдебно решение по описа на ВОС на „Весела" ООД). 
 
Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 
По план за 2014 г. капиталовите разходи са в 21 470 578 лв., в т.ч.: основен ремонт 
6 898 000 лева, ДМА 14 152 578 лв. и НДА 420 000 лв. Към 31.03.2014 г. за функцията 
са отчетени разходи за придобиване на ДМА 1 244 742 лв., в т.ч.: 

 изграждане и реконструкция на улична мрежа – 998 400 лв., за 
„Реконструкция на бул. „Трети март" в участъка от бул. „Цар 
Освободител" до бул. „Ян Хунияди", включително ВиК“. 

 благоустрояване и инженерна инфраструктура – 246 342 лв., от които за 
Разширение на канализационна мрежа с. Тополи – 244 342 лв. и за 
Реконструкция и модернизация на плувен комплекс "Приморски" 
/етапно изпълнение/ – промяна инвестиционен проект за плувен 
комплекс „Приморски“ – 2 000 лв. 
 

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности 
През първото тримесечие на 2014 г. отчетът за функцията е в размер на  146 262 лв., 
в т.ч. за: 

 основен ремонт на читалище "Искра" в с. Константиново 17 272 лв. 
 боксов ринг за зала „Бокс" при СК „Простор" 13 500 лв. 
 настилка за игрище  за мини футбол в ОСРК "Младост" 107 712 лв. 
 гаражна врата гребна база „Сия Нейкова" Аспарухово 3 255 лв. 
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 бензинова резачка за ОП „Зоопарк" 844 лв. 
 компютърна техника – 2 679 лв. 
 лиценз за работа за ОП „Зоопарк" 1 000 лв. 

Функция Икономически дейности и услуги 
При план 2 439 365 лв., отчетът за функцията към 31.03.2014 г. е 127 108 лв., в т.ч. за: 

 основен ремонт на сградата на Приемник за безстопанствени кучета – 
23 995 лв. 

 придобиване на ДМА 12 610 лв., от които 7 079 лв. за компютри и 
оборудване; изграждане на повдигнати пешеходни пътеки по утвърден 
списък в р-н „Владислав Варненчик" 5 531 лв. 

 придобиване на земя (обезщетения за отчуждаване) – земя в землището 
на с. Тополи за гробищен парк 90 503 лв. 
 

Оперативни програми 
В изпълнение на проекти по оперативни програми към 31.03.2014 г. са отчетени 
капиталови разходи в размер 27 321 537 лв. (55% от разходите в отчет СЕС-3-КСФ), 
както следва: 
 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 3 067 лв. по проект „Да 
направим училището привлекателно за младите хора“ – ОУ „Христо 
Ботев" 800 лв. и ОУ „Петко Рачов Славейков" 2 267 лв. /2 броя 
мултимедиен проектор/. 
 
ОП „Регионално развитие“ – 27 318 470 лв. по проекти:  

 Проект „Интегриран градски транспорт“ – трансфер на средства за 
финансиране към „Градски транспорт“ ЕАД за закупуване на 20 броя 
автобуси на СПГ, 30 броя съчленени автобуси и 20 броя соло автобуси – 
26 104 830 лв. 

 
 Проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони 

за обществен отдих на град Варна“ по приритетна ос „Зелена и 
достъпна градска среда" за oсновни обекти „Градска градина“, площад 
„Независимост", булевард „Княз Борис I", ул. „Русе“ – 1 113 640 лв. 
 

 Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за 
деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на територията 
на община Варна“– 100 000 лв., в т.ч. 50 000 лв. за 
ЦНСТ Сграда „А“ район „Владислав Варненчик“  и 
50 000 лв. за ЦНСТ Сграда „Б“ район „Владислав 
Варненчик“. 
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При реализиране на разходите по бюджета се спазва строга финансова 
дисциплина с цел поддържане на стабилно финансово състояние на общината; 
осигуряват се приоритетните плащания в областта на образованието, социалните 
дейности, здравеопазването; реализира се капиталовата програма чрез 
изграждане на нова и подобряване на съществуващата общинската 
инфраструктура за подобряване на градската среда  и създаване на по-добри 
условия за развитие на туризма;  усилено се работи по осъществяване на проекти 
с различна насоченост по оперативните програми - ОП „Регионално развитие“, 
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, ОП„Техническа помощ“, ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, а също и по проекти и програми в бюджета на община 
Варна. 
През второто и трето тримесечия предстои да се реализира по-голямата част от 
капиталовата програма и дейностите по програмите и проектите на община 
Варна. 
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