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СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 
01.01.2014 – 30.06.2014 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните 
финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., указания 
на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС 
7/30.06.2014 г. за изготвяне и представяне на тримесечните отчети за касовото 
изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на 
сметките за чужди средства и други нормативни документи, писма и указания на 
Министерство на финансите.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА 
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ПРИХОДИ  

Първоначалният план на приходите за 2014 г. е в размер на 222 070 000 лв., 
в т.ч. взаимоотношения между Централния бюджет и община Варна в размер 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.   

 

 
         Уточненият план на приходите на община Варна към 30.06.2014 г. възлиза на 
229 865 882 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с 
Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства, т.е. 
приходите са служебно променени и към 30.06.2014 г. възлизат на 95 298 893 лв., в 
т.ч. за делегирани от държавата дейности на 90 182 493 лв. и за местни дейности на  
5 116 400 лв.: 

• за функция „Образование“ има увеличение с 3 900 х. лв. за: 
- учебници и учебни помагала  
- увеличение на стандартите, поради увеличен брой ученици и деца в 

детски градини; 
-  ремонт на училища  
- стипендии за учениците и др. 

• за функция „Социални грижи“ – има увеличение с 1 203 х. лв. за: 
- компенсации за безплатни пътувания  
- увеличение капацитета на Център за настаняване от семеен тип 
- изплащане на присъдени издръжки  
- закрива  се Дневен център за стари хора от 01.04.2014 г. – намаление на 

стандартите 
• за функция „Почивно дело и култура“ – има  увеличение с 1 350 х.лв. за 

ремонт на Двореца на културата и спорта 
• за функция „Икономически дейности“ – получени са субсидии за 

вътрешноградски и междуселищни превози  в размер на  887 х. лв. 
• получени са трансфери от Областна администрация за избори за европейски 

парламент в размер на  282 х. лв.  

Първоначален план 

Приет от 
Общински съвет с  
реш. №1349-3 от 

Протокол  
№28 /12.02.2014 г. 

222 070 000 лв. 

 

7 795 882 лв. 

Уточнен план  
към 30.06.2014 г. 

229 865 882 лв. 
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• получен трансфер от МРР за програма изграждане на магистрален водопровод 
на квартал “Аспарухово“ – първи етап за 150 х. лв. и др. 

Отчетът на приходите към 30.06.2014 г. е в размер на 87 698 251 лв. Реалният 
размер на получените приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 
127 703 478 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак  
(30 005 227 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета, което 
представлява 56 %  от уточнения план. 

 
I.Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:                  

1. Неданъчни приходи                                                                       456 979 
2. Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                         49 908 604 

а) Обща субсидия                                                                     48 299 621 
б) Целеви трансфер от ЦБ за транспорт                                      1 466 816 
в) Целеви трансфер от ЦБ за ремонти в училища                           142 467 

3. Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж.с/ки и фондове (нето)        363 057 
4. Операции с финансови активи и пасиви                                     -7 979 649 

 Всичко отчет на приходите за делегирани  държавни дейности     42 748 991 

 

II.Отчет на приходите за местни дейности:                                                         

1. Данъчни и неданъчни приходи 64 291 413 
2. Взаимоотношения с Централния бюджет 1 377 207 
3. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове 169 629 
4. Временни безлихвени заеми 714 401 
5. Операции с финансови активи и пасиви  -21 603 390 

Всичко отчет на приходите за местни дейности 44 949 260 

Всичко отчет на приходите за държавни и местни дейности 87 698 251 

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

       През първото полугодие на 2014 г. община Варна е сключила два договора за 
кредит: 

1. Договор с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – 
ФЛАГ” ЕАД със следните параметри: 

  - предназначение - мостово финансиране на проект „Реконструкция и 
модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна 
помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“ по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”  

- размер на кредита – 5 158 175 лв. 
- срок на кредита – 22 месеца 
- лихвен процент – 4.61% 
- обезпечение: 

• настоящи и бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ на проекта; 
• настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна. 
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Към 30.06.2014 г. няма усвоени средства по кредита. 
2. Договор с Регионален фонд за градско развитие и Societe Generale 

Експресбанк АД чрез инициатива JESSICA със следните параметри: 
- предназначение - Изграждане на открити паркинги на бул. „Приморски“ от       

ул. „Преслав“ до ул. „Черноризец Храбър“ и рехабилитация на прилежащата 
инфраструктура на бул. „Приморски“ и ул. „8-ми ноември“, район Одесос, гр. Варна  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А - Регионален фонд за градско развитие: 
- размер на кредита - до 415 000 лв.  
- срок на кредита – 10 години 
- лихвен процент – 1,5% 
- обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б – „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД: 
- размер на кредита - до 425 000 евро (831 228 лв.)  
- срок на кредита – 10 години 
- лихвен процент – 5,53% 
- обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна 
Към 30.06.2014 г. усвоени средства са както следва: 

- кредитна линия А – 300 115 лв. 
- кредитна линия Б – 307 098 евро (600 632 лв.) 
-  

Имуществени и други данъци  

При планирани за годината имуществени данъци и други данъци в размер на 
64 200 000 лв., отчетът към 30.06.2014 г. е в размер на 36 470 742 лв. - 57% спрямо 
годишния план. Спрямо същия период на 2013 г. са събрани с 1 238 348 лв. повече 
приходи.  

 
Изпълнението на отделните видове данъци е както следва: 
 

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ДАНЪЦИ 

отчет 
30.06.2013 г. 

план             
2014 г. 

отчет 
30.06.2014 г. 

 % 
изпълн. 

план 
2014 г. 

 % 
 измен. 
спрямо 
30.06.20

13 г. 

Патентен данък 266 175 500 000 233 411 47 -12 

Имуществени данъци, в т.ч.: 34 968 077 63 700 000 36 237 140 57 4 

Данък върху недвижими имоти 17 748 606 27 500 000 17 871 543 65 1 

Данък върху наследствата 0 0 735     

Данък върху превозните 
средства 

8 831 155 15 300 000 9 134 578 60 3 

Данък при придобиване на 
имущество 

7 916 237 16 700 000 8 721 202 52 10 

Туристически данък 472 079 4 200 000 509 082 12 8 

Други данъци -1 858 0 191     

ВСИЧКО 35 232 394 64 200 000 36 470 742 57 4 
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Графичното изражение на процента на изпълнение на видовете имуществени данъци 
и в абсолютна сума е, както следва: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Патентен данък  
Изпълнението по този данък е 47% (233 411 лв.) от планираните приходи за 

2014 г. През същия период на предходната година, приходите са 266 175 лв., т.е. 
налице е намаление от 12%. 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, функционира 
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отделно гише. Новоприетите декларации по чл.61н от ЗМДТ се обработват на 
момента, 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 на 
основание чл.182 от ДОПК. Ако лицата не заплатят задълженията си в 
законоустановения 7 - дневен срок, поканите се предават на публичен изпълнител. 

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.   

 
 Данък върху недвижимите имоти  

 
  При планирани 27 500 000 лв. приходи от този вид данък, изпълнението е 

17 871 543 лв. (65%), като спрямо първото полугодие на 2013 г. са постъпили със 
122 937 лв. повече приходи. 

По-голяма част от постъпилите приходи, в размер на 11 667 923 лв., са от 
платените данъци с 5% законова отстъпка. Приходите, събрани в периода м. май – 
м. юни са в размер на 2 753 533 лв. Приходите от задължения за минали години са в 
размер на 3 157 856 лв., в т.ч. 2 097 450 лв. са постъпили в резултат от предприети 
действия от контролно ревизионна дейност.  

Събирането на приходите от „Данък върху недвижимите имоти“ се 
осъществява в изпълнение на влязло в сила от 01.01.2014 г. изменение на Закона за 
местни данъци и такси, касаещо лицата, които 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. 
 

 Данък върху превозните средства 
 

При планирани 15 300 000 лв. за годината , изпълнението към 30.06.2014 г. е 
в размер на 9 134 578 лв., т.е. 60%. Спрямо първото шестмесечие на 2013 г., 
приходите от този данък са нараснали с 3% (303 423 лв.). 

Постъпилите приходи от платените данъци с 5% законова отстъпка са в 
размер на 5 274 863 лв., а приходите събрани в периода м. май – м. юни са в размер 
на 1 253 879 лв. Приходите от задължения за минали години са в размер на                  
2 281 020 лв., в т.ч. 1 423 078 лв. са постъпили в резултат от предприети действия 
от контролно ревизионна дейност. 

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  
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• 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  

          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.    

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.  

 
 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 

начин 
При годишен план 16 700 000 лв., изпълнението на приходите от този вид 

данък към 30.06.2014 г. е в размер на 8 721 202 лв. - 52% от плана, а спрямо същия 
период на 2013 г. е с 804 965 лв. (10%) повече. 

  По отношение на приходите от данък върху придобиване на имущество, 
върху който може да се влияе минимално, са предприети следните мерки: 

- 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 новопридобити имоти се изискват допълнително 
документи за внесен данък за придобиване още при приемането на декларациите.  
 

 Туристически данък 
Изпълнението на този данък към 30.06.2014 г. е в размер на 509 082 лв. 

(12%), при събрани 472 079 лв. за същия период на 2013 г. 
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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 приемат на едно гише и се обработват на момента, 
след което задължените лица могат да погасят задълженията си. Целта на 
създадената организация е да се сравни информацията, посочена в подадената 
годишна декларация с ежемесечните справки декларации, подавани в дирекция 
„Туризъм”. През периода са изпратени 8 покани за доброволно изпълнение на 
основание чл.182 ал.1 от ДОПК на стойност 104 484 лв., а една покана е предадена 
за принудително събиране за сума в размер на  94 810 лв. Постъпилите суми в 
резултат на предприети мерки са в размер на 79 046 лв.     

Необходимо е да се отбележи, че съобразно началото на туристическия сезон, 
постъпленията от туристическия данък се увеличават в третото тримесечие на 
годината. 

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 с просрочени задължения – раздадени са индивидуални списъци с физически и 
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.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. Разработени са механизми на зависимост на данъчно задължените лица с 
ползване на услуги от общинска администрация, а именно – създадени са 
съобщения в информационния масив за физически и юридически лица, които не са 
декларирали притежавани от тях МПС. 

Неданъчни приходи 

Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от 
продажби на имущество и други неданъчни приходи. През първото полугодие на 
2014 г. са постъпили 30 128 644 лв. неданъчни приходи, в т.ч. за делегирани от 
държавата дейности – 462 205 лв. и за местни дейности – 29 668 439 лв.        
Изпълнението на плана е 49%.  Спрямо същия период на 2013 г. са отчетени със  
795 122 лв. (3%) по-малко неданъчни приходи. 
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 По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва: 
 

Неданъчни приходи Отчет 
30.06.13 г. 

План 
 2014 г. 

Отчет 
30.06.14 г. 

Изпълн. 
план 

(к.4/к.3) 

Изменение 
спрямо 

30.06.13 г. 
(к4/к.2)  

1 2 3 4 5 6 
Приходи oт собственост, в т.ч. 4 473 498 11 642 268 4 755 520 41 6 

    продажба на стоки и услуги 1 469 351 4 340 788 1 691 037 39 15 

    наем имущество 1 587 716 3 541 480 1 653 879 47 4 

    наем земя 1 159 297 2 600 000 1 206 191 46 4 

    дивиденти 110 000 900 000 0 0 0 

    лихви (§24-08 и §24-09) 147 134 260 000 204 413 79 39 

Общински такси 22 705 631 37 516 693 22 374 464 60 -1 

Глоби, санкции, наказателни 
лихви 

1 239 013 4 200 000 1 364 888 32 10 

Други приходи (§36, §45 и §46 ) 545 970 883 888 561 198 63 3 

Продажба на собственост, в т.ч. 935 914 5 600 000 75 857 1 -92 

    продажби на ДМА, НДА, сгради 529 614 4 000 000 35 082 1 -93 

    продажби на земя 406 300 1 600 000 40 775 3 -90 

Концесии 1 023 739 2 220 000 996 717 45 -3 

Внесен ДДС и др. данъци върху 
продажбите 

-2 273 843 -2 980 000 -1 850 994 62 -19 

Всичко неданъчни приходи 28 649 922 59 082 849 28 277 650 48 -1 

 
 

 
 

Към 30.06.2014 г. постъпилите приходи и доходи от собственост (продажба 
на стоки и услуги, наеми, дивиденти и лихви) са 4 755 520 лв. Изпълнението на 

0 20 40 60 80

Продажба на собственост 

Глоби, санкции и нак. лихви 

 Приходи от собственост 

Концесии 

 Общ. такси 

Внесен ДДС и др. дан. в/у … 

Други приходи 

1% 
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63% 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАН НА НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ КЪМ 30.06.2014 г. 
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плана е 41%. В сравнение със същия период на 2013 г., е реализирано увеличение 
от 6%. 

Основен дял в отчетените за първото шестмесечие на 2014 г. неданъчни 
приходи заемат общинските такси (85%).  

Изпълнението на приходите от такси е 60% (22 374 464 лв.). Спрямо отчета 
за първото полугодие на 2013 г. е налице слабо намаление с 1%.  

В таблицата по-долу е показано изпълнението на някои от общинските 
такси: 

Видове такси Отчет 
30.06.2013 г. 

План  
 2014 г.  

Отчет 
30.06.2014 г. 

 % 
изпъл. 
план 

2014 г. 

 % изпъл. 
спрямо  

30.06.13 г. 

Детски градини 2 290 081 4 450 000 2 436 663 55 6 

Детски ясли 718 445 1 700 000 777 824 46 8 
Пазари, тържища 494 197 1 200 000 509 652 42 3 

Битови отпадъци 17 195 839 25 800 000 16 758 886 65 -3 

Технически услуги 146 796 280 000 121 373 43 -17 
Администр. услуги 487 762 980 000 456 258 47 -6 

 

 

 
 

В структурата на таксите преобладават таксата за битови отпадъци. 
Приходите за първото полугодие на 2014 г. са в размер на 16 758 886 лв. или 
изпълнението е 65%. За същия период на 2013 г., постъпленията от таксата са в 
размер на 17 195 839 лв., т.е. към 30.06.2014 г. е налице намаление от 436 953 лв. 
През 2014 г. е намалена ставката за жилищни имоти на граждани и предприятия или 
0,98 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите, изчислена по 



Обяснителна записка Отчет 30.06.2014 г. 
 

 

 Стр. 11 
 

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. 
Наблюдаваните приходи с най-голям относителен дял за формиране на 

собствените неданъчни приходи на община Варна, администрирани от районните 
администрации, са такса тротоари, улични платна и др., приходите от наем земя и 
наем имущество. Същите са отразени в Административно-информационната система 
на община Варна. Данните в системата показват следното: 

За 2014 г. броят на наемателите към районите на община Варна е 5 391 бр. 
със заета квадратура 153 619,67 кв.м. Дължимата сума от горепосочените наематели 
за заетата от тях квадратура е в размер на 4 240 170 лв. Спрямо същия период на 
2013 г., броят на наемателите е 7 797 бр., дължащи сумата от 5 670 387 лв. или към 
30.06.2014 г. се наблюдава намаление на броя на наемателите с 2 406 и намаление 
на дължимите суми с 1 430 217 лв. За 2013 г. заеманата квадратура е         
214 997,98 кв.м., т.е. през настоящата 2014 г. се ползват с 61 378,31 кв.м. по-малко. 

Към 30.06.14 г. е събрана сумата от 1 715 321 лв., при 2 012 033 лв. към 
30.06.2013 г., т.е. отчита се намаление от 14.75%, което в абсолютна сума е    
296 712 лв. по-малко.    

Предприети мерки за повишаване на събираемостта на неданъчните 
приходи: 

1. Извършване на системен контрол относно реалната площ, върху която се 
осъществява търговска, рекламна и строителна дейност.  

2. Съставяне на констативни протоколи за актуално замерване на съответните 
търговски и рекламни площи с цел точно начисляване на съответните общински 
вземания в базата данни на АИС на община Варна. 

3. Своевременно отразяване на промяна площите на общинските терени в 
АИС по съставени констативни протоколи и стриктно отразяване на дължимите суми 
по тях. 

За отчетния период на 2014 г. от инспекторите към община Варна и 
районните администрации са извършени 3 691 бр. проверки, касаещи обекти 
дължащи тротоарно право, право на разполагане, наеми и др., като най-много са 
извършените проверки в район „Одесос” – 1 170 бр., следват район „Младост” – 760 
бр., район  „Приморски” – 711 бр., район „Вл. Варненчик” – 240 бр. и район 
„Аспарухово” – 209 бр. Инспекторите от отдел “КБП” към община Варна са 
извършили 601 бр. проверки. За периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. са съставени 
общо 2 147 бр. констативни протокола и 1 432 покани за доброволно плащане в 
срок. За длъжници от миналата година са съставени 12 бр. актове за установяване 
на публични общински вземания (АУПОВ) и 4 бр. искови молби. 

 
Постъпилите приходи от продажба на общинска собственост са в размер 

на 75 857 лв. или 1%. В сравнение със същия период на предходната година е 
налице намаление с 860 057 лв. (92%).  
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Постъпилите приходи продажба на общинска собственост са както следва: 
• Приходи от продажба на земя, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС – 5 сделки 

на обща стойност 16 417 лв.; 
• Приходи от ликвидиране на съсобственост - 3 сделки на обща стойност 

21 290 лв.; 
• Приходи от учредяване право на прокарване за изграждане на 

водоснабдителни, канализационни и др. инженерни съоръжения – 34 458 лв. 
 

Трансфери 
 
а) Получените трансфери: 

 По §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети – получени трансфери (+)“50 930 лв. 
от АПИ за дялово участие зимно поддържане 

 По §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети – получени трансфери (+)“281 554 лв. 
от областна администрация - Варна за избори 2014 г. за европейски 
парламент  

 По §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети – получени трансфери (+)“ 150 000 лв. 
от МРР за споразумение за реализиране на програма „Сезонен и целогодишен 
воден режим“ 

 По §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети – получени трансфери (+)“ 1 360 лв. 
от МОМН за Национален спортен календар Данониада 2014 г. 

 По §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети – получени трансфери (+)“ 2 800 лв. 
от Министерството на културата за Регионална библиотека за изграждане на 
регионална библиотечна мрежа 

 По §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети – получени трансфери (+)“4 000 лв. от 
Министерството но културата за РИМ за закупуване на музеен инвентар 

 По §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост"  
 74 703 лв. 

 По §62-01 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС – 
получени трансфери (+)“, както следва:  

- 124 200 лв. - трансформирана от заем в съфинансиране сума финансова 
корекция по договор за проект ПСОВ Златни пясъци, 
-  съфинансиране по договор за проект E - University  4 069 лв.  
- 110 094 лв. възстановена финансова корекция по проект 
„Рехабилитация на пътни отсечки“ по ОПРР 

 По §63-01 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС – получени 
трансфери (+)“ 35 617 040 лв., в т.ч. 26 311 432 лв., получени от 
Националния фонд по Оперативни програми Регионално развитие, Околна 
среда, Административен капацитет, Човешки ресурси, Техническа помощ и 
 9 305 608 лв. от община Бургас /бенефициент/ по проект Подобряване 
качеството на живот в Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен /тролеи/. 
Отчетени са 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 С. Пушкин“ и 
6 088 лв. по програма „Леонардо да Винчи“ за Регионална библиотека Варна 
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и 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 (+)“ 442 294 лв. 
от ПУДООС за битова канализация на с. Тополи. 

б) Предоставените трансфери: 
 По §61-02 „Трансфери м/у бюджетни сметки – предоставени трансфери (-) 

  /-23 328 лв./ на Министерството на младежта и спорта по договор за 
наем зала СУ „Георги Бенковски“ 

       /- 11 000/ на Министерство на културата за финансиране на културни 
институти /ТМПЦ/  

  /-356 873 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 
№Д14000145ВН/07.03.2014 г., и споразумение №РД 
14005359/Вн/07.03.2014 г. 

 По  § 62-01 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС – 
получени трансфери /-110 094 лв./ възстановена финансова корекция по 
проект „Рехабилитация на пътни отсечки“ по ОПРР. 

 По §62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския 
съюз – предоставени трансфери (-) 

- трансформирана от заем в съфинансиране сума /-124 200 лв./ за проект 
ПСОВ Златни пясъци по ОП Околна среда /КФ/.  
- предоставени трансфери на МФ за Управляващ орган на НФ ОП 
Административен капацитет за /-118 180 лв./ по финансов коректив 
проект Подобряване управлението на човешките ресурси в община Варна 
-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“). 
- /-4 069 лв./ за съфинансиране по договор на проект E-University. 

 По §63-02 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС (-) предоставени 
трансфери на Национален фонд акумулирани лихви по оперативни програми 
и проекти, общо /-7 713 лв./ 

 
ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА 

 
В периода 01.01.2014 - 30.06.2014 г. община Варна изпълнява 20 проекта 

по следните ОП:       
1. ОПРР - 6 проекта;     
2. ОПОС – 5 проекта;     
3. ОПРЧР – 1 проект;     
4. ОПТП – 1 проект;     
5. Международни проекти – 5 проекта;     
6. Други - 2 проекта.     
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Общата стойност на договорите за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) е 
в размер на 299 916 030 лв., в т.ч.:  

1. ОПРР – 131 093 184 лв.;     
2. ОПОС – 161 217 632 лв.;     
4. ОПТП – 669 991 лв.;     
5. Международни проекти – 1 726 975 лв.;     
6. Други - 5 208 248 лв.   
През първото шестмесечие на 2014 г. община Варна приключи работата по 3 

проекта  на обща стойност по ДБФП 382 322 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 31.06.2014 г. е в размер на 229 865 882 лв., в т.ч. за 
делегирани от държавата дейности 101 306 047 лв., за местни дейности 122 255 102 
лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 6 304 733 лв. 

Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2014 г. е в размер 
на 87 698 251 лв., в т.ч. за делегирани от държавата държавни дейности          
42 748 991 лв., за местни дейности 43 476 315 лв. и дофинансиране на делегирани 
от държавата дейности 1 472 945 лв. 

 
 
 
 Разпределението на разходите по функции е както следва: 

 
Функции Отчет    

30.06.13 г. 
План 

З0.06.2014 г. 
Отчет    

30.06.14 г. 
% 

изпълн. 
план 

2014 г. 

% измен. 
спрямо 

30.06.13 г. 

1. Общи държавни служби 6 853 858 15 176 554 6 628 496 44 -3 
2. Отбрана и сигурност 1 191 574 3 512 000 1 263 785 36 6 
3. Образование 35 157 696 89 874 812 38 809 221 43 10 
4. Здравеопазване 4 699 262 14 236 519 5 448 797 38 16 
5. Соц. осигуряване 5 201 780 11 213 054 5 198 751 46  
6. Жилищно строителство 
и БКС (инженерна 
инфраструктура) 

31 010 797 60 867 930 16 674 758 27 -46 

7. Почивно дело, култура 5 217 141 13 901 888 4 799 757 35 -8 
8. Икономически дейности 
и услуги 

10 026 973 18 938 125 8 092 101 42 -19 

9. Други 987 376 2 145 000 782 585 36 -21 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 100 346 457 229 865 882 87 698 251 38 -13 
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В структурата на разходите по функции най-голям е относителният дял на 

функция „Образование“ – 44%, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и 
опазване на околната среда“ - 19%: 
 

 
В сравнение с първото шестмесечие на 2013  г., най-голямо увеличение на 

разходите бележи функция „Здравеопазване“ - с 16%, функция „Образование“ - с 
10% и функция „Отбрана и сигурност“  - с 6%.  

 
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“.  

 
Изпълнение на бюджета по видове разходи към 30.06.2014 г.: 

 
В структурата на разходите в отчета към 30.06.2014 г. по параграфи, с най-

голям относителен дял са разходите за заплати и осигурителни вноски – 41%, 
следвани от разходите за издръжка – 40%.  
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Видове разходи отчет 30.06.13 г. план  
30.06.2014 г. 

отчет 
30.06.14 г. 

 % 
изпъл. 
план 

2014 г. 
Заплати и осигурителни вноски 35 270 646 85 558 295 36 147 197 42 
Издръжка 39 129 542 84 816 697 35 274 566 42 
Платени данъци, такси и админ. 
санкции 

0 3 300 597 1 839 901 56 

Стипендии 314 465 731 388 305 735 42 
Помощи и трансфери, в т.ч. 4 656 174 9 809 622 4 410 641 45 
    -трансфери от РБ 891 683 1 221 100 893 299 73 
Субсидии 2 272 430 4 521 143 2 146 552 47 
Разходи за лихви 987 376 2 145 963 785 955 37 
Капиталови разходи 17 715 824 38 793 857 6 787 704 17 
Резерв 0 188 320 0 0 

ВСИЧКО 100 346 457 229 865 882 87 698 251 38 

 

 

 

 ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ 

           Отчетените разходи към 30.06.2014 г. във функцията възлизат на 6 628 496 
лв. Запазва се тенденцията от предходните години за намаляване на разходите за 
издръжка на общинската администрация във функция „Общи държавни служби“ - в 
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сравнение със същия период на 2013 г. има намаление на разходите за издръжка на 
общинската администрация със 136 801 лв., а спрямо същия период на 2012 г. 
разходите за издръжка са намалели с 176 122 лв.  

 ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ 
          Отчетът на разходите на функцията е в размер на 1 263 785 лв. за 
дейностите: „Други дейности по вътрешната сигурност“, която осигурява разходите 
по  материално стимулиране на обществените възпитатели; издръжка на местните 
комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и 
възнаграждения на членовете на тези комисии; веществена издръжка на детски 
педагогически стаи; издръжка на районни инспектори /квартални отговорници/; 
заплати, осигурителни вноски на заетите в общинския съвет за наркотични 
вещества; издръжка на отрезвителя; издръжка на домовете за временно 
настаняване на пълнолетни лица; издръжка на центровете за превенция и 
консултативни кабинети, противопожарна безопасност, издръжка на общинска 
полиция и охрана на общински обекти и средства в размер на 250 000 лв. за 
изпълнение на “Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади 
хора“. 

                                                                                        
Програмата е разработена на основата на предварителен анализ на проблемната 
ситуация на местно ниво. Заложените дейности са в съответствие с приетите 
политики, дефинирани в тематичните национални и общински стратегии и  планове 
за действие. Усвоените средства по програмата  към 30.06.2014 г. са  в размер на 
142 313 лв. или 57%  от средствата по програмата за 2014 г., разпределени по 
следните направления: 

 Превантивни програми и дейности с универсален подход - в програмите са 
обхванати 6185 ученици, 87 учители от 31 варненски основни и средни 
училища, професионални и технически гимназии. 

 Превантивни програми и дейности със селективен и индикативен подход - 
функционират Превантивно-информационен център по наркотичните 
вещества, два центъра и пет кабинета за социална превенция, в които се 
провеждат безплатни консултации за деца и родители. 

 Програма за финансиране на проекти, осъществявани от НПО за превенция на 
рисковото поведение сред деца и млади хора – одобрени са 12 проекта на 
обща стойност 58 574 лв. като към 30.06.2014 г. са отчетени разходи по 
програмата за 46 859 лв.  

 Обучения - през първото шестмесечие са проведени 19 обучения в 
направленията превенция на употребата на наркотици, превенция на 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, превенция 
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на асоциалното поведение сред деца, превенция на трафика на хора, 
превенция на ХИВ/СПИН, превенция на интернет престъпленията. Обхванати 
са учители, педагогически съветници, училищни психолози, училищни лекари 
и училищни медицински сестри, ученици и студенти доброволци, социални 
работници, работещи по центрове и програми предоставящи услуги на деца в 
риск или неравностойно положение, психолози, логопеди, възпитатели, 
рехабилитатори, полицаи, полицейски служители на длъжност „Младши авто-
контрольор” и инспекторски състав,  работещ по линия на „Пътен контрол”, 
представители на неправителствени организации, други професионалисти. 
Общ брой обучени – 835 души. 

V. Форуми и конференции: 
Проведен е дискусионен форум “Проблемите на детското девиантно поведение и 
проявите на расизъм и ксенофобия” и  конференция „Канабис и новите наркотици. 
Предизвикателства и отговори“ с участие на над 120 експерти в областта на 
търсенето и предлагането на наркотици от Швеция, Италия, Ирландия, Литва, 
Естония, Русия и от 22  български града.  
 
Бедствието на 19.06.2014 г. 
 

 
 
На 19 юни град Варна бе подложен на пороен дъжд, но най-пострадал са оказа 
район „Аспарухово“. За съжаление освен огромните материални щети имаше и 
човешки жертви, беше обявено бедствено положение в района. Направена бе 
организация за аварийно възстановителни действия: 

 евакуация на хора от опасните сгради и места и настаняването им в 
общински бази, квартири или при близки; 

 извършване на спешни аварийно-възстановителни работи 
инфраструктура от десетки фирми, почистване от калта и тинята 
след падналите обилни валежи, причинили разрушения на домове и 
общинска инфраструктура; 

  финансова помощ на пострадалите семейства;  
 масова дезинфекция на улици, паркинги и площади в района;  
 осигуряване на помощи – храни, препарати за дезинфекция на 

всички домакинства, пострадали от наводнението, санитарни 
материали, дрехи и други; 
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 осигуряване на мобилни кабинети със социални и здравни 
специалисти на терен  

 описване на загубеното имущество от специални екипи по адреси  
 събаряне и разчистване на разрушени сгради и много други 

мероприятия 
Ще се наложи да бъдат извършени много непредвидени по бюджета на общината 
разходи за преодоляване на кризата. 

 ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" 
Разходите на функция “Образование” за първото полугодие на 2014 г. са в 

размер на 38 809 221 лв., от които за държавни дейности – 30 374 803 лв., за 
дофинансиране – 303 267 лв. и за местни дейности – 8 131 151 лв.: 

 
Функция   „Образование" делегирани 

държавни 
дейности 

доф. на 
ДДД 

местни 
дейности 

всичко 
отчет към 
30.06.14 г. 

Заплати и осигурителни вноски 23 584 811 26 081 50 660 23 661 552 
Издръжка 5 516 535 166 163 7 734 312 13 417 010 
Стипендии 289 697 0 0 289 697 
Платени данъци, такси и адм. санкции 246 283 0 72 683 318 966 
Субсидии 0 0 215 707 215 707 
Разходи за лихви 191 8 34 233 
Капиталови разходи 737 286 111 015 57 755 906 056 
ВСИЧКО 30 374 803 303 267 8 131 151 38 809 221 
 

Изпълнението на първоначалния план е 45 %, а спрямо отчета за полугодието 
на 2013 г., извършените разходи са с 3 651 525 лв. повече. Увеличението се дължи 
основно на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, свързани с 
увеличение на работната заплата между 6,6% и 8% в изпълнение на анекс към 
Колективен договор в сферата на  образованието; увеличение на разходите за текущ 
ремонт във връзка с предписания от съответните контролни органи, както и на 
отчетени разходи за съдебни обезщетения и наем за минало време за ЦДГ №4 
„Теменужка“ и ЦДГ 22 „Горска приказка“ в размер 2 517 595 лв. 

Средномесечната посещаемост в детските градини за периода е 7 599 деца 
при  списъчен брой 11 490 деца, или 66%. 

 Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец /с отчитане на 
разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ е 305 лв., при 297 лв. за 2013 
г. Месечната издръжка, формирана от заплати, осигурителни вноски и разходи по 
§10 „Издръжка“ на едно дете е 292 лв. при 293 лв. за 2013 г. Месечната веществена 
издръжка /разходите само по §10/ на едно дете е в размер на 143 лв. при 145 лв. за 
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2013 г. Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ЦДГ, съгласно 
решение на Общински съвет – Варна е 48 лв. 

Към 30.06.2014 г. са отчетени разходи за детските градини в размер на 
16 441 876 лв., в т.ч. 581 303 лв. за специализирани детски градини. 
Извършените разходи за училища във функция „Образование“ за първото 
полугодие на 2014 г. са  21 237 836 лв. От фонд “Резерв” са усвоени 21,2% за 
финансиране на  участия в олимпиади, състезания, реализация на проекти. 
 На 18 Май 2014 г. в ОДЗ „Детски свят“ в район „ Владислав Варненчик“ бяха 
открити нов корпус с две нови групи за 60 деца, физкултурен салон, басейн и две 
нови площадки за игра: 

 

      
 

Отчетените разходи в дейност ”Други дейности по образование” са в размер 
на 293 361 лв. Изпълнението на плана е 57% в т.ч.  по държавна дейност – за 
безплатни карти на пътуващи ученици до 16-годишна възраст - 80% и на местна 
дейност – 56%. 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: 

1. Общинска програма за  квалификация и насърчаване на педагогическите 
кадри в размер на 66 500 лв. Отчетени са разходи в размер на 22 503 лв. 
Изпълнението на плана е 34%.  
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2. Общинска програма за насърчаване на творческите заложби и потребности 
на деца и студенти с изявени дарби за 2014 г.  в размер на 93 500 лв. Отчетени са 
разходи в размер на 48 784 лв. Изпълнението на плана е 52%.  

3.  Общинска програма за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически  групи в неравностойно социално положение в община Варна за 
2014 г. в размер на 35 000 лв. Отчетени са разходи в размер на 9 748 лв. 
Изпълнението на плана е 29%.  

Бюджетът на дейност  „Други дейности за младежта“ включва: 
- програма „Младежки дейности“ с бюджет 400 000 лв.; 
- средства за хонорари и осигуровки на консултанти по спорт – 54 760 лв. 
Изпълнението на бюджета за цялата дейност е  53%, в т.ч. по програма 

„Младежки дейности“ – 54%. През отчетния период са проведени следните по-
значими прояви: 

• Подготвяне и подаване на документи за кандидатстване на община Врана за 
„Европейска младежка столица 2017 г.“;  

• Младежки форум „Социални иновации“; 
• Провеждане на доброволческа кампания за подпомагане на международната 

ветроходна регата „Тол шипс“ със съпътстващи културни събития и др. 
 

     
Проекти  
 По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” бенефициент е 
Министерство на образованието и науката, проектите се реализират директно от  
училища и детски градини по следните  направления: 

1. Проект “Успех” – Да направим училището привлекателно за младите хора с 
цел осмисляне свободното време на учениците, включително на тези с 
идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск 
от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие чрез участие в 
извънкласни и извънучилищни дейности. В проекта са включени 39 училища.  

2. Проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на учебния процес” с цел 
подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация 
на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в 
страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния 
образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема 
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подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, 
хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на 
принципите на  справедливост, толерантност и перспективност. По този 
проект работи СОУ “Димчо Дебелянов”; 

3. Проект „Включващо обучение за деца със СОП“ с цел да се осигури 
подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на 
образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение 
на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в 
предучилищното и училищното образование, успешна социализация и 
интеграция. По проекта работят две общински училища - VІІ СОУ „Н. Геров”и 
ОУ „Ст. Караджа” и ОДЗ № 11 “Детски свят”; 

4. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” с цел подобряване 
качеството на българското образование и обучение чрез осигуряване на 
условия за професионално усъвършенстване и подпомагане постигането на 
професионална стабилност, по-висок обществен статус на педагогическите 
кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в обществото, основано 
на знанието. По проекта работят 35 училища и 42 детски градини. 

Всичко получени трансфери от второстепенни разпоредители по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”  - 688 035 лв. 
По международните програми /„Коменски”, „Еразъм+“, „Леонардо“ и др./ работят 13 
училища.  
По проект „Младежта в действие“ бенефициент е община Варна. Проектът е с 
продължителност 22 месеца /1 април 2014 г. – 31 януари 2016 г./ и предвижда  
реализирането на: 5 младежки международни тренинга с участието на партньори от 
Солун(Гърция), Клуж-Напока(Румъния), Брага(Португалия), Торино(Италия) и 
Марибор(Словения) – градове, вече удостоени с титлата Европейска младежка 
столица. Целта на проекта "Младежки столици в действие" е да популяризира и 
насърчи ефективното партньорство между местните власти и младежките НПО през 
призмата на подготовката и изпълнението на инициативата Варна - Европейска 
младежка столица 2017. Общият бюджет на проекта е в размер на 192 528 евро. 
Европейската комисия отпуска безвъзмездни средства в размер на 50 % от общата 
стойност на допустимите разходи за проекта. Останалите 50 % ще бъдат осигурени 
от община Варна. Изпълнението към отчетния период е 51,1 %.   
Други международни проекти: 
  -  проект „Син флаг“ е насочен  към екологичното възпитание на децата. По 
проекта работят 6 училища и 4 детски градини; 

- проект „Амалипе“ е за интеграция на различни етнически групи. Проектът е за 
СОУ „Л.Каравелов“; 

- проект „Уницеф“ е за създаване на училище за родители за постигане на равен 
достъп до образование. По проекта работи 1 детска градина – ЦДГ 6. Отчетът е 
6 624 лв., като изпълнението е 70,6%. 
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 ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 
         Изпълнението на разходите към 30.06.2014 г. във функция „Здравеопазване“ е 
в размер 5 448 797 лв. или 38% от плана, в т.ч. за делегирани от държавата 
дейности са 3 205 423 лв., за местни дейности 1 923 128 лв. и за дофинансиране на 
делегирани от държавата дейности 320 246 лв. В сравнение с отчета за първото 
шестмесечие на 2013 г. е налице увеличение от 16%.  
Във функция „Здравеопазване“ се планират и отчитат разходите на общинските 
предприятия „Комплекс за детско хранене“ (КДХ) и „Дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация“ (ДДД). За периода 01.01.14 г. – 30.06.14 г. отчетът на ОП „ДДД“ е 
82 734 лв., а на ОП „КДХ“ е в размер на 932 276 лв.  

Среднодневният брой деца в детските кухни  е 2 448 бр. Този показател през 
2013 г. е  бил 2 420 броя.    

Към 30.06.2014 г. отчетът на разходите за детски ясли, яслени групи в ОДЗ и 
детските кухни е 4 182 766 лв., включващи и разходите за ОП “КДХ“, в т.ч. 
 1 413 506 лв. за издръжка, 2 176 675 лв. за трудови възнаграждения и 
осигурителни вноски и 591 956 лв. за капиталови разходи. През първото 
шестмесечие на 2014 г. през детските ясли са преминали 1 745 деца, при 1 806 деца 
за същия период на 2013 г. Към 30.06.2014 г. са реализирани 142 881 леглодни в 
детските ясли, при 141 720 леглодни за същия период на 2013 г. Разходи на едно 
дете в детска ясла за един месец общо/с отчитане на разходи за заплати, издръжка 
и капиталови разходи/ е 466 лв. Месечната издръжка, формирана от заплати, 
осигурителни вноски и разходи по §10 „Издръжка“ на едно дете е 379 лв. Месечната 
веществена издръжка /разходите само по §10/ на едно дете е в размер на 122 лв. 

Отчетените разходи за здравните кабинети в детските градини и училищата са 
в размер на 718 636 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. 

На СБАЛОЗ „Д-р М.Антонов Марков“ – Варна ЕООД е преведен капиталов 
трансфер в размер на 75 000 лв. за изплащане на лизингови вноски за 
мултисрезовия скенер. 

На Центъра за психично здраве за реализиране на програмата за лечение с 
метадон са отпуснати средства в размер на 51 500 лв. 

Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина е финансиран със 
средства от общинския бюджет в размер на 103 419 лв. за извършване на дейности 
извън пакета, гарантиран от НЗОК. 

По решение на Общинския съвет са отпуснати от бюджета на функцията 
помощи за лечение на граждани на град Варна в размер 44 550 лв. 

 

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://static.framar.bg/snimki/socialni/uchebna_podgotovka_i_usloviq_zapriem_v_detska_gradina_framar.jpg&imgrefurl=http://social.framar.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&h=300&w=440&tbnid=ELnuTJg6oFTHmM:&zoom=1&docid=vLHtx-BByrN6hM&ei=dSzbU_yTK6ev0QW-8YC4Bg&tbm=isch&ved=0CBAQMygIMAg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=248&page=6&start=100&ndsp=21


Обяснителна записка Отчет 30.06.2014 г. 
 

 

 Стр. 24 
 

 ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 
 

Изпълнението на разходите във функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ е 5 198 751 лв., или 46% от плана. Отчетените средства за 
делегирани от държавата дейности са 3 071 361 лв., за дофинансиране на държавни 
дейности 151 119 лв. и за местни дейности 1 976 271 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. 

На територията на общината функционират 10 центъра за социална 
рехабилитация и интеграция /държавно-делегирана дейност/ на деца и възрастни с 
увреждания, за които са усвоени средства в размер на 426 575 лв. 

Общинска дейност са Домашен социален патронаж, Обществена трапезария 
към Домашен социален патронаж, Клубовете на пенсионера и инвалида и част от 
Социалната програма. Домашният социален патронаж обслужва средно 550 
варненски граждани, които получават приготвената храна по домовете. Отчетените 
разходи към 30.06.2014 г. са в размер на 326 724 лв. Дейността на патронажа 
включва и “Обществена трапезария за социално слаби граждани” на община Варна 
за приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони. 
Потребители на тази услуга към 30.06.2014г. са 451 граждани от районите 
„Владислав Варненчик“ и „Младост“. Чрез външен доставчик община Варна 
осигурява топла храна на 550  социално слаби граждани от районите „Одесос“, 
„Приморски“ и „Аспарухово“. За полугодието са отчетени 126 445 лв. 
 През отчетния период е открит нов пенсионерски клуб. На територията на 
община Варна функционират 23 пенсионерски клуба, за функционирането на които 
през първото шестмесечие на годината са направени разходи в размер на 42 414 лв.  

Общината осигурява цялостна издръжка на 120 “Социални асистенти” за 120 
деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и 
детски градини –  усвоени са 314 753 лв. през отчетния период. 

 В Социалната програма за 2014 г. са включени местни дейности в 
различни направления, възложени за управление на външни доставчици. От 
отчетените 1 171 274 лв. през първото шестмесечие на 2014 г. са финансирани 
следните по значими местни дейности:  

• Ежемесечно се финансират 12 центъра за социални услуги за деца и 
възрастни в риск с общ капацитет 530 места. Усвоени са средства в размер на 
584 192 лв. През месец март стартира дейността си център за социална 
рехабилитация и интеграция за лица, злоупотребяващи с алкохол или 
зависими с капацитет 25 места.   

• За поддържане на вертикални хидравлични платформи за нуждите на хора с 
физически увреждания в подлезите „Икономически университет“, „Акациите“, 
„Тракия“ и Централен подлез са отчетени разходи в размер на  3 170 лв.  
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• Ежемесечно се подпомагат 10 деца на загинали, тежко пострадали или 
инвалидизирани служители на ОД на МВР – Варна, за полугодието отчетените 
средства са 7 200 лв. 

• През отчетният период са изплатени еднократни помощи за комунално-битови 
нужди на социално слаби граждани на стойност 40 550 лв. и др.  

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 
 
 Отчетът на дейностите в тази функция за полугодието е в размер на 16 674 758 лв.: 

 „Осветление на улици и площади” с отчет 1 173 619 лв. 
 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - отчетът към 

30.06.2014 г. е в размер на 3 998 791 лв., в т.ч. разходите на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“ са общо за 360 203 лв. 

 „Озеленяване” - отчет за периода 381 958 лв., където отражение са 
намерили разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ 

 „Чистота” – отчетът е в размер на 8 832 758 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 30.06.2014 г. в размер на 2 269 162 лв. 

Планираните капиталови разходи към 30.06.2014 г. са в размер на 21 620 578 лв., в 
т.ч.: основен ремонт 6 898 000 лв., „ДМА“ 14 302 578 лв. и „НА“ 420 000 лв. Към 
30.06.2014 г. за функцията са отчетени разходи в размер на 4 035 389 лв., от които 
за: 

 Основен ремонт – 987 523 лв., в т.ч.: 
 Отводняване на пространството заключено от ул.“Средец“ и ул.„Клисура“, 

разположено югозападно от ДКЦ „Св. Иван Рилски“, рехабилитация на ул. 
“Средец“ от ул.“инж. Каракулаков“ до ул. „Злетово“ и на ул.“Злетово“ от 
ул.“Средец“ до ул. “Народни будители“, дъждовна канализация до ул. 
“Средец“ и битова канализация до ул.“Злетово“ – 262 417 лв.; 

 Основен ремонт на ул. “Андрей Сахаров“, в т.ч. изготвяне на технологичен 
проект – 168 656 лв. Изплатен е инвеститорски аванс; 

 Пълен инженеринг за обект "Основен ремонт на ул."Брегалница" гр. 
Варна, проектиране и изпълнение, в т.ч. СН (преходен)–178 186 лв. 
Обектът се финансира от преходен остатък от целева субсидия от 2013 г. - 
81 412 лв., целева капиталова субсидия за 2014 г. – 90 130 лв. и 
собствени приходи по бюджета на общината;  

 Основен ремонт на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Княз Борис 
І" до ул. "Отец Паисий", в т.ч. изготвяне на технологичен проект – 373 022 
лв. Обектът е с финансиране от три източника – приходи от концесии, 
приходи от туристически данък и приходи от §40 „Приходи от продажба на 
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общинско имущество“. Изплатен е технологичния проект и инвеститорски 
аванс, който се финансира с приходи от концесии.  

 Основен ремонт по улици в карето "Брегалница", "Дойран", "Илинден", 
"Битоля" и паркинг пред входа на ДКЦ IV и Спешна помощ, в т.ч. 
изготвяне на технологичен проект – 5 242 лв. Изплатената сума е за  
проектиране. 

 Придобиване на дълготрайни материални активи – 3 013 806 лв., в т.ч. за: 
 изграждане и реконструкция на улична мрежа – 1 859 399 лв., в т.ч. за :  

- „Реконструкция на бул. „Трети март" в участъка от бул. „Цар 
Освободител" до бул. „Ян Хунияди", включително ВиК“ – 1 438 547 лв.; 

- Реконструкция и ВиК ул. “Безименна“ I-ви етап – 102 419 лв. Обектът 
се финансира от целева капиталова субсидия. Изплатен е 
инвеститорски аванс. 

- Проектиране и изграждане на открит уличен паркинг на бул. 
"Приморски", в участъка от ул. "Преслав" до ул. "Черноризец Храбър" и 
рехабилитация на прилежащата инфраструктура по бул. "Приморски" и 
ул. "8-ми ноември", по плана на 8-ми м.р., гр. Варна. Обектът се 
финансира със собствени бюджетни средства и с кредит от инициатива 
JESSICA. Общо изплатената сума е в размер на 318 433 лв., от които за 
проектиране - 28 433 лв. и инвеститорски аванс – 290 000 лв. 

 благоустрояване и инженерна инфраструктура – 1 134 607 лв., в т.ч.: 
 

- Разширение на канализационна мрежа с. Тополи – 442 294 лв. Обектът 
е с финансиране от ПУДООС. 

- Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ "Зл. Пясъци" - 
технически, авторски и строителен надзор и други – 37 400 лв. 
Изплатен е строителен надзор за обекта. 
 

- Реконструкция и модернизация на плувен комплекс "Приморски" 
/етапно изпълнение/ - III етап - покрит тренировъчен комплекс – 
584 100 лв. Изпълнено е строителството, ел. инсталация, отопление, 
вентилация и климатизация, както и промяна инвестиционен проект за 
плувен комплекс „Приморски“ – 2 000 лв. Обектът е завършен и бе 
официално открит на 23.05.2014 г.от кмета на гр. Варна Иван Портних. 
Басейнът е с 6 коридора по 25 метра, две трибуни с 320 седящи места 
за зрители, съблекални и фоайе за правостоящи. Басейнът ще бъде 
ползван и за провеждане на зимни състезания по плуване, синхронно 
плуване и водна топка. С новия басейн комплекс „Приморски" вече 
разполага с 3 басейна: 
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- Плувен комплекс „Приморски“ III етап - покрит тренировъчен комплекс 
– монтиран е бойлер и ел. нагревател за битови горещи води–3 913 лв. 

- Ремонт на КиП и А (контролно-измервателни прибори и автоматика) – 
газификация на закрит плувен басейн „Приморски“ – 7 982 лв. 

- Ремонт на площадка за игра на открито в „Ботевата градинка” – 
Монтирани са 2 бр. комбинирани детски съоръжения – 9 362 лв. 

- Афишарник - 2 бр. район „Приморски“ за обекти: бул. „Осми приморски 
полк“, сп. Явор и бул. „Княз Борис I“, спирка „Делфинариум“- 4 272 лв. 

- Кала-голяма - 18 бр. и светещо дърво 5 м. височина 6 000 диода - 2 бр. 
(коледна и новогодишна украса за 2013 / 2014 стълбове пред 
катедралата) – 43 284 лв. 
 

В д. 622 „Озеленяване“ за ОП „Управление на проекти и озеленяване“ са закупени 
20 бр. моторна коса на стойност 19 800 лв. 

 Нематериални активи – 34 060 лв. за:  
 изработване на ПУП - план за регулация на улиците и поземлените имоти СО 

„Перчемлията“ – 5 332 лв. 
 изработване на ПУП - план за регулация на улиците и поземлените имоти СО 

„Ментеше“ – 19 980 лв. 
 изработване на ПУП - план за регулация на улиците и поземлените имоти СО 

„Летище“, землище Звездица – 8 748 лв. 
 

 ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“ 
Изпълнението на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности” за периода е 4 799 757 лв., т.е. 35% от плана. Във функцията са отчетени 
изразходваните средства за първото шестмесечие по следните дейности: 

 Дейности по почивно дело и социален отдих 48 120 лв. – общинска 
дейност. Отчетени са разходите за работни заплати и осигурителни плащания на 

http://live.varna.bg/media/cache/3a/8a/thumb7_DSC_6422.JPG
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персонала, обслужващ общинските почивни бази, както и разходите за  издръжка на 
базите. 

 Спорт за всички 21 590 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 - 2 094 539 лв. В дейността се 
включват разходите на общинските предприятия „Спорт за всички“, „Спортни имоти“ 
и програма „Спорт”.  

 ОФД и опери – общинска дейност. Отчетените средства в размер на 
36 587 лв. са за закупуване на гориво за културните институти в гр. Варна. 

 Оркестри и ансамбли 28 999 лв. – общинска дейност. 
 Читалища - 424 803 лв., в т.ч. 30 960 лв. за дофинансиране на 

държавната дейност за основни и текущи ремонти. 
 Музеи и галерии с регионален характер 693 531 лв., в т.ч. 150 086 лв. 

за дофинансиране на държавната дейност. 
През месец май се осъществи за поредна година Европейската нощ на музеите в 
гр.Варна:  

 Музей за история на Варна 
В Музея за история на Варна при Регионален исторически музей е изложена 
постоянна експозиция; изложбен кът “Курортна Варна” – колекция пощенски 
картички; изложбен кът, посветен на варненския паркостроител Антон Новак. 

 Археологически музей 
Археологическият музей участва в 10-то юбилейно издание на европейската 
инициатива „Нощ на музеите“, представяйки древните съкровища на нашия град, 
средновековни оръжия, православни икони и др. 

Аладжа манастир 
Представя се нова мултимедийна експозиция  “ Аладжа манастир – история, легенди 
и загадки”  

 Обредни домове и зали – отчетени са 2 828 лв. за погребения на 
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в 
службите за социално подпомагане лица. 
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 Зоопарк - общинска дейност - отчетени са 163 092 лв. за работни 
заплати и осигурителни плащания на персонала, както и разходите за  издръжка на 
зоопарка. 

 Библиотеки с регионален характер 262 503 лв., в т.ч. за 
дофинансиране на държавната дейност 23 966 лв. за заплати, осигурителни вноски 
и издръжка. 

 
На 12.05.2014 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков" бе удостоена с 
Годишната библиотечна награда на Българската библиотечно-информационна 
асоциация в категорията „Библиотека на годината 2013". Наградата бе връчена 
официално от вицепрезидента на Република България Маргарита Попова на 
тържественото откриване на Деветата национална библиотечна седмица.  

 Други дейности по културата 986 790 лв. – общинска дейност 
провеждане на международни и местни културни прояви, като голяма част от 
културните мероприятия се реализират чрез създадения  през 2013 г. общински 
фонд „Култура“ 

 
 
В програмата за  международни фестивали са проведени: 88-ия Международен 
музикален фестивал „Варненско лято“, Международната лятна академия и 35–тия 
Международния майски хоров конкурс,   

 Международен музикален фестивал "Море и спомени" /9 - 12 май/ 

 XXХV Международен майски хоров конкурс "Проф.Георги Димитров"/15-18 май/ 

 Международен фестивал за популярна музика "Откритие"/16 –18 май/ 

22 Международен театрален фестивал "Варненско лято" /1 - 11 юни/ 

   Международен филмов фестивал "Любовта е лудост"/22 - 28 юни/ и други 
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Варна – кандидат за европейска столица на културата - след успешната 
селекция на град Варна за престижната титла и участието на финал през месец 
септември 2014 г., е изготвена стратегия за действие в следващите месеци. 
Провеждат се редица мероприятия за популяризирането на гр. Варна. 
Национални и градски празници - осъществени са празнични и протоколни 
събития и чествания за 6 януари – Богоявление, 19 февруари – отбелязване на 
обесването на Васил Левски, 3 март – Национален празник на България, 9 май – 
деня на Европа, 24-май Деня на българската просвета, култура и славянската 
писменост и други. Проведен бе и традиционният Майски салон на изкуствата.  

С уникален за страната ветроходен парад, Варна отбеляза 
празника на светите братя Кирил и Методий – 24 май. Регатата „Парад на буквите 
под ветрилата” премина през канала море - езеро, като представи зрелищно шоу на 
многобройните посетители.  
 

 ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" 
При план 18 938 125 лв., към 30.06.2014 г. отчетът на разходите е 8 092 101 

лв., или изпълнението е 43%. 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 шестмесечие е в 
размер на 3 217 386 лв.  

http://www.varna2019.bg/bg/
http://live.varna.bg/bg/news/parad_na_bukvite_pod_vetrilata.html
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Дейността на община Варна при изпълнение на програмата за развитие на туризма с 
приходи от туристическия данък за първото полугодие на годината включва 
следните по-важни мероприятия за привличане на повече туристи: 
1. Участия на община Варна в национални и международни туристически борси и 
изложения - за 2014 г. Общественият съвет по туризъм одобри списък от 17 
международни и 6 национални туристически изложения за рекламиране на Варна 
като туристическа дестинация чрез участия в тези изложения с цел привличане на 
повече туристи в областта на ваканционния морски туризъм, конгресния, 
развлекателния, спа и културния туризъм. Отчетът на средствата е в размер на 
91 520 лв. за участие на общината в международни туристически борси и изложения 
през І-то шестмесечие на 2014 г. в градовете Щутгарт, Прага, Истанбул, Будапеща, 
Берлин, Букурещ, Москва – МИТТ, Мюнхен, Санкт Петербург, Дубай, Москва – МИТФ 
и за всички плащания по договори за пренаемането на рекламна площ от 
Министерството на икономиката и енергетиката. 

За участие на община Варна на националните туристически изложения в 
София, Русе и Велико Търново са отчетени 4 044 лв.  
2. Нови туристически продукти, проучване и анализи, нови борси и маршрути - 
община Варна участва в националното изложение „Фестивал на вино и храна“. 
Фестивалът се проведе за втори път във Варна. Съорганизатор беше съюзът 
„Произведено в България“, а идеята на организаторите е гр. Варна да се превърне в 
столица на гурме културата. На изложението участваха производители на вино, 
органични храни, био храни, мандри, колбаси и винарски изби. Община Варна 
присъства на националната конференция по здравен туризъм в гр. София, която се 
организира с домакинството на столичната община и с подкрепата на 
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на 
здравеопазването и други институции. В нея гр. Варна се представи с инфо деск, 
раздаване на рекламно-информационни материали на щанд „Добре дошли в 
България“ и презентация на общината в списание „Еврорегион“. 
3. Партньорство и финансова подкрепа за подобряване на световния рекорд за най-
много предлагани коктейли - община Варна беше партньор и оказа финансова 
подкрепа в размер на 6000 лв. за подобряване на световния рекорд, вписан в 
книгата на рекордите на „Гинес“ за най-много предлагани коктейли. Събитието 
предизвика огромен медиен отзвук, тъй като за първи път във Варна пристигнаха 
представители и жури на рекордите Гинес. 
4. Туристическия информационен център – дейността на центъра е в няколко 
направления:  
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- превод на културния календар на община Варна, съдържащ 20 международни 
фестивали и прояви на четири езика за туристическите борси, към който бяха 
добавени и гостуващите изложби в Регионалния исторически музей 

- изработката на нова, обновена с актуална информация туристическа карта на 
Варна, която днес е поставена на автобусните спирки на града 

- изработени са пътеводители на град Варна на английски, немски и руски език.  
- по време на регатата “Black Sea Tall Ships” /30 април – 03 май/ беше 

организирано функционирането на изнесен Център за туристическа информация на 
пристанище Варна, посетен от екипажите на корабите и много чуждестранни туристи 

 
- новият туристически портал на Община Варна – www.visit.varna.bg стартира 

официално през месец май 2014 г. и предлага безплатна възможност за реклама на 
туристически обекти – хотели, заведения, магазини, клубове и т.н., като 
единственото изискване е регистрация в сайта. Така ползвателите могат да 
проверяват онлайн офертите на обектите и да правят резервации в тях. 

Туристическата платформа предлага информация за забележителностите в 
морската столица и курортите, за транспортната мрежа, за културните маршрути. 
Данните са на пет езика – български, руски, немски, румънски , английски. Чрез 
интерактивна карта всеки посетител може сам да избере маршрут до конкретен 
обект, а специално изработеното приложение „Варна винаги с теб“, дава възможност 
за ползване на сайта през мобилен телефон. Visit.Varna.bg е част от новото онлайн 
лице на община Варна в интернет, след информационния сайт  Live.Varna.bg 
5. Изработване на категорийна символика във връзка с определяне на категория на 
места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - за периода 01.01.-
30.06.2014 г. са издадени 215 броя удостоверения за определена категория. 
  

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 213 131 
лв., при отчет за същия период на 2013 г. 215 053 лв. 

Отчетът на разходите за транспорт във функция „Образование“, „Социално 
подпомагане и грижи“ и „Икономически дейности и услуги“ към 30.06.2014 г. е в 
размер на 5 095 439 лв. Разходите за местна дейност „Транспорт“ по групи 
правоимащи са в размер на 3 582 535 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/, карти на членовете на „Районна съюзна организация 
на слепите“, „Районна съюзна организация на глухите“ – Варна, превоз със 
специализирани микробуси на граждани с увреждания, 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. 

http://www.visit.varna.bg/
http://visit.varna.bg/
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ФУНКЦИЯ  "РАЗХОДИ  НЕКЛАСИФИЦИРАНИ  В  ДРУГИ  ФУНКЦИИ" 
       По бюджета на функцията за 2014 г. са планирани 2 145 000 лв. за разходи по 
обслужването на общинския дълг, като отчетът към 30.06.2014 г. е в размер на 
782 585 лв. 
 
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.  

При начално салдо - 34 532 128 лв., постъпилите приходи за отчетния период 
са 34 755 942 лв.  Извършените разходи са в размер на 30 354 925 лв., наличните 
средства към 30.06.2014 г. за усвояване през следващи отчетни периоди възлизат 
на 38 933 145 лв.  

За периода 01.01.2014 г.–30.06.2014 г. са изплатени възнаграждения в 
размер на 1 152 735 лв. (4%), за осигуровки 207 770 лв. (1%), за издръжка 599 654 
лв. (2%), за придобиване на ДМА 2 289 936 лв. (7%) и за капиталови трансфери 26 
104 830 лв. (86%). Структурата на разходваните средства включва 95% за 
капиталови разходи и издръжка, и 5% за заплати, възнаграждения и осигуровки на 
заетите в дейностите лица. 

Извършените разходи за придобиване на ДМА и за капиталови трансфери са 
отчетени по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 по следните 
по-важни проекти: 

• Проект „Интегриран градски транспорт на Варна" – разходи за 
капиталови трансфери за закупуване на:                                       

- 20 бр. автобуси на сгъстен природен газ – 7 141 125 лв. 
- 30 бр. съчленени автобуси – 12 486 005 лв. 
- 20 бр. соло автобуси – 6 477 700 лв.  

 

• Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на територията на 
община Варна"  – разходи за придобиване на сгради в размер на 703 692 лв.; 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WvzL2pjEF58ffM&tbnid=dOXiotNYhMfA2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://petel.bg/Varnenskiyat-kmet-vleze-v-rolyata-na-dyakon-zaradi-novi-avtobusi__58887&ei=zm7bU9ezL-XqyQPYtIDwAg&bvm=bv.72197243,d.bGQ&psig=AFQjCNHuEuzhzrZDOludQ09PdO-dOscooA&ust=1406976047466620


Обяснителна записка Отчет 30.06.2014 г. 
 

 

 Стр. 34 
 

• Проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони 
за обществен отдих на град Варна" – разходи за изграждане на инфраструктурни 
обекти в размер на 1 113 640 лв. 

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА 

           Източници за финансиране на капиталовата програма са собствени средства, 
целеви капиталови субсидии и средства от Европейските фондове. Първоначалният 
план за капиталови разходи по бюджета за 2014 г. е в размер на 37 177 524 лв. Към 
30.06.2014 г. уточненият план възлиза на 38 793 857 лв., включително 1 350 000 лв. 

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“ и 150 000 лева по 
споразумение № РД023045/06.06.2014 г. с Министерството на регионалното 
развитие по ПМС 19 за обект „Изграждане на магистрален водопровод Ф 500, кв. 
„Аспарухово", гр. Варна - І-ви етап". 
 
Отчетът на капиталовата програма по функции е както следва: 
Функция Общи държавни служби 
При годишен план 797 600 лв., отчетът към 30.06.2014 г. е 89 633 лв., в т.ч. за:  

 придобиване на дълготрайни материални активи – 69 643 лв. за компютърно 
оборудване и техника, офис оборудване, стопански инвентар и др. 

 нематериални активи – 19 990 лв. за изработка на мобилно интернет 
приложение Smart guide и лиценз подновяване антивирусен програмен 
продукт. 
 

Функция Отбрана и сигурност 
При годишен план за 147 280 лв., отчетът към 30.06.2014 г. е 1 817 лв., които са за 
придобиване на дълготрайни материални активи. 
 
Функция Образование 
Планираните капиталови разходи към 30.06.2014 г. са в размер на 7 510 441 лв.,  в 
т.ч.: основен ремонт 2 291 268 лв., дълготрайни материални активи 5 191 527 лв. и 
нематериални активи 27 646 лв., като 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 бюджетни кредити за това” и по този начин се 
променя първоначалния план на капиталовите разходи на функцията.  

Капиталова програма Бюджет към 
30.06.2014 г. 

Отчет към 
30.06.2014 г. 

Основен ремонт на ДМА 10 798 699 1 248 954 
Придобиване на ДМА 24 910 722 5 310 773 

Придобиване на НДА 609 436 62 474 

Придобиване на земя 390 000 90 503 

Капиталови трансфери 2 085 000 75 000 

ВСИЧКО 38 793 857 6 787 704 
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Общо за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на  906 056 лв., от 
които за: 

 Основен ремонт – 122 998 лв., в т.ч.: 
 І ЕГ -  преустройство актова зала  - 7 185 лв. 
 VІІІ СОУПЧЕ "А.С.Пушкин"-смяна на предназначение, реконструкция и покрив 

на общинска сграда на ул."Проф.Державин" № 19 – 111 015 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 – 776 382 лв., от които: 
 компютърно оборудване и техника – 156 772 лв. 
 авторски надзор - изграждане на нов корпус на два етажа за 2 групи с 

подземен етаж - плувен басейн и физкултурен салон в ОДЗ №11 в размер на 
7 200 лв.: 

 проект за промяна на инвестиционни намерения за обект: Пристройка на два 
етажа с подземен етаж - плувен басейн и физкултурен салон в УПИ І - ОДЗ № 
11 Детски свят, кв. 21, 1 м.р., ж. Кв. Вл. Варненчик" – 2 940 лв. 

 изграждане на детска градина, находяща се в УПИ "за детска градина", кв. 
797, по плана на 17 м.р., ул. "Д-р А. Железкова",  гр. Варна – 431 707 лв. 
авансово плащане. Обектът се финансира от целева капиталова субсидия, 
преходен остатък от 2013 г. 

 изграждане на нова ДГ на ул."Д-р Железкова" 17-ти м.р. - нова сграда за 6 
групи - проектантски хонорар /пригаждане на ИП на ЦДГ, кв.797/ - 21 600 лв. 

 оборудване и стопански инвентар за детски градини и училища – 156 163 лв. 
 Нематериални активи – 6 676 лв. за програмни продукти в детски градини и 

училища. 

Функция Здравеопазване 
По план за 2014 г. на капиталовите разходи 2 554 882 лв., отчетът към 30.06.2014 г. 
е в размер на  666 956 лв., от които за: 

 Основен ремонт – 5 512 лв. за ремонтни дейности на търговски обект-
сглобяема модулна постройка в ж.к.Чайка, спирка „Делфинариум“ 

 Придобиване на дълготрайни материални активи – 586 444 лв., в т.ч. за: 
 Изграждане, оборудване и стопански инвентар на детска ясла "Вл. 

Варненчик" /ДЯ № 6 „Мечо пух"/, в т.ч. авторски и строителен надзор – 
585 492  лв., от които: компютърни конфигурации–2 640 лв.; изграждане  
–  379 999 лв.; оборудване–102 494 лв.; стопански инвентар–100 359 лв.; 

 Ремонт бойлер котелно помещение ДЯ № 11 "Иглика" – 952 лв. 
 Капиталови трансфери – 75 000 лв. за мултисрезов скенер за СБАЛОЗ „Д-р М. 

Марков“  

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 
При годишен план 922 820 лв., отчетът на капиталовите разходи към 30.06.2014 г. е 
17 740 лв. за придобиване на дълготрайни материални активи, както следва: 

 СМР по проект за изграждане на 7 ЦНСТ - сграда Б, ж.к. „Владислав 
Варненчик“ – 14 236 лв. 
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 циркулационна помпа за ДСХ Гергана – 3 504 лв. 

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 
Планираните капиталови разходи към 30.06.2014 г. са в размер на 21 620 578 лв., в 
т.ч.: основен ремонт 6 898 000 лв., „ДМА“ 14 302 578 лв. и „НА“ 420 000 лв. Към 
30.06.2014 г. за функцията са отчетени разходи в размер на 4 035 389 лв., от които 
за: 

 Основен ремонт – 987 523 лв., в т.ч.: 
 Отводняване на пространството заключено от ул. “Средец“ и ул. 

„Клисура“, разположено югозападно от ДКЦ „Св. Иван Рилски“, 
рехабилитация на ул. “Средец“ от ул. “инж. Каракулаков“ до ул. “Злетово“ 
и на ул. “Злетово“ от ул. “Средец“ до ул. “Народни будители“, дъждовна 
канализация до ул. “Средец“ и битова канализация до ул. “Злетово“ (СМР 
и строителен надзор) – 262 417 лв.; 

 Основен ремонт на ул. “Андрей Сахаров“, в т.ч. изготвяне на технологичен 
проект – 168 656 лв. Изплатен е инвеститорски аванс; 

 Пълен инженеринг за обект "Основен ремонт на ул. "Брегалница" гр. 
Варна, проектиране и изпълнение, в т.ч. СН  (преходен) – 178 186 лв. 
Обектът се финансира от преходен остатък от целева субсидия от 2013 г. - 
81 412 лв., целева капиталова субсидия за 2014 г. – 90 130 лв. и 
собствени приходи по бюджета на общината;  

 Основен ремонт на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Княз 
Борис І" до ул. "Отец Паисий", в т.ч. изготвяне на технологичен проект – 
373 022 лв. Обектът е с финансиране от три източника – приходи от 
концесии, приходи от туристически данък и приходи от § 40 „Приходи от 
продажба на общинско имущество“. Изплатен е технологичния проект и 
инвеститорски аванс, който се финансира с приходи от концесии.  

 Основен ремонт по улици в карето "Брегалница", "Дойран", "Илинден", 
"Битоля" и паркинг пред входа на ДКЦ IV и Спешна помощ, в т.ч. 
изготвяне на технологичен проект – 5 242 лв. Изплатената сума е за  
проектиране. 

 Придобиване на дълготрайни материални активи – 3 013 806 лв., в т.ч. за: 
 изграждане и реконструкция на улична мрежа – 1 859 399 лв., в т.ч. за :  

- „Реконструкция на бул. „Трети март" в участъка от бул. „Цар 
Освободител" до бул. „Ян Хунияди", включително В и К“ – 1 438 547 
лв.; 

- Реконструкция и В и К ул. “Безименна“ I-ви етап – 102 419 лв. Обектът 
се финансира от целева капиталова субсидия. Изплатен е 
инвеститорски аванс. 

- Проектиране и изграждане на открит уличен паркинг на бул. 
"Приморски", в участъка от ул. "Преслав" до ул. "Черноризец Храбър" и 
рехабилитация на прилежащата инфраструктура по бул. "Приморски" и 
ул. "8-ми ноември", по плана на 8-ми м.р., гр. Варна. Обектът се 
финансира със собствени бюджетни средства и с кредит от инициатива 
JESSICA. Общо изплатената сума е в размер на 318 433 лв., от които за 
проектиране - 28 433 лв. и инвеститорски аванс – 290 000 лв. 
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 благоустрояване и инженерна инфраструктура – 1 134 607 лв., в т.ч.: 
- Разширение на канализационна мрежа с. Тополи – 442 294 лв. Обектът 

е с финансиране от ПУДООС. 
- Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ "Зл. Пясъци" - 

техн., авторски и строителен надзор и други – 37 400 лв. Изплатен е 
строителен надзор за обекта. 

- Реконструкция и модернизация на плувен комплекс „Приморски" 
/етапно изпълнение/ - III етап - покрит тренировъчен комплекс – 
584 100 лв. Изпълнено е строителството, ел. инсталация, отопление, 
вентилация и климатизация, както и промяна инвестиционен проект за 
плувен комплекс „Приморски“ – 2 000 лв.      

- Плувен комплекс „Приморски“ III етап - покрит тренировъчен комплекс 
– монтиран е бойлер и ел. нагревател за битови горещи води – 3 913 
лв.  

- Ремонт на КиП и А (контролно-измервателни прибори и автоматика) – 
газификация на закрит плувен басейн „Приморски“ – 7 982 лв. 

- Ремонт на площадка за игра на открито в „Ботевата градинка” – 
Монтирани са 2 бр. комбинирани детски съоръжения – 9 362 лв. 

- Афишарник  - 2 бр. район „Приморски“ за обекти: бул. „Осми 
приморски полк“, сп. Явор и бул. “Княз Борис I“, спирка 
„Делфинариум“ - 4 272 лв. 

- Кала-голяма - 18 бр. и светещо дърво 5 м. височина 6 000 диода - 2 
бр. (коледна и новогодишна украса за 2013/2014 стълбове пред 
катедралата) – 43 284 лв. 

В д. 622 „Озеленяване“ за ОП „Управление на проекти и озеленяване“ са закупени 
20 бр. моторна коса на стойност 19 800 лв. 

 Нематериални активи – 34 060 лв. за:  
 изработване на ПУП - план за регулация на улиците и поземлените имоти СО 

„Перчемлията“ – 5 332 лв. 
 изработване на ПУП - план за регулация на улиците и поземлените имоти СО 

„Ментеше“ – 19 980 лв. 
 изработване на ПУП - план за регулация на улиците и поземлените имоти СО 

„Летище“, землище Звездица – 8 748 лв. 

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности 
При годишен план за 2014 г. – 2 800 891 лв., отчетът за функцията към 30.06.2014 
г. е в размер на 226 467 лв., в т.ч.: 

 Основен ремонт – 52 916 лв., както следва: 
 Основен ремонт на читалище "Искра" в с. Константиново 17 272 лв.; 
 Реконсервация и реставрация на Римските терми на Одесос – Варна 

(Неотложна разконсервация на „Римски терми“ Варна) – 35 644 лв. 
 Придобиване на дълготрайни материални активи – 171 803 лв., в т.ч. за: 
 боксов ринг за зала „Бокс" при СК „Простор" 13 500 лв. 
 Общински спортно-развлекателен комплекс (ОРСК) "Младост" – 117 744 лв. за 

настилка за игрище  за мини футбол, батут малък и 2 бр. водни колела за 
детски кът. 
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 гаражна врата гребна база „Сия Нейкова" Аспарухово 3 255 лв. 
 компютърна техника – 2 679 лв. 
 бензинова резачка за ОП „Зоопарк" - 844 лв. 
 Реставрация и адаптация на Малки римски терми – 33 781 лв. за 

слънцезащитна тента, метална конструкция тип „Шатра“, ефектно осветление, 
метален предпазен парапет и ограда от готови пана. 

 Нематериални активи – 1 748 лв. за: 
 лиценз за работа за ОП „Зоопарк"  - 1 000 лв. 
 интернет) сайт за Аладжа манастир – 748 лв. авансово плащане. 

Функция Икономически дейности и услуги 
При план 2 439 365 лв., отчетът за функцията към 30.06.2014 г. е в размер на 843 
646 лв., в т.ч. за: 

 основен ремонт – 80 005 лв.: 
 основен ремонт панорамен път от кв. „Галата“ към  с.о. „Ракитника“, в т.ч. 

проектиране  – 56 010 лв. Изплатен е инвеститорски аванс. Обектът е с 
финансиране от целева капиталова субсидия. 

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

 придобиване на дълготрайни материални активи – 673 138 лв., от които: 
 изграждане на повдигнати пешеходни пътеки по утвърден списък в районите 

„Владислав Варненчик“, „Младост“, „Аспарухово“, „Приморски“ и „Одесос“ – 
32 384 лв. 

 компютърна техника, оборудване и стопански инвентар – 13 582 лв.;  
 СМР за обект „Пълен инженеринг – проектиране и изграждане на 

образователен център за деца в неравностойно положение в община Варна"- 
сумата е изплатена на „Весела" ООД на основание влязло в сила съдебно 
решение по описа на ВОС  – 611 212 лв. 

 Модулна постройка (контейнер „Топ хаус“) за пенсионерски клуб в район 
„Владислав Варненчик“ – 15 960 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 30.06.2014 г. са отчетени 
капиталови разходи в размер 28 394 766 лв., както следва: 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 7 912 лв. по проекти: 

 Проект „Да направим училището привлекателно за младите 
хора“ - 6 958 лв.: ОУ „Христо Ботев" - 800 лв. /компютър/, 
ОУ „Петко Р. Славейков" - 2 267 лв. /2 броя мултимедиен 
проектор/, СОУ „Елин Пелин“– 2 040 лв. /компютърни 
системи/, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – 785 лв. / компютър / и 
СОУ „Климент Охридски“ – 1 066 лв. /телевизор/. 
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 Проект „Включващо обучение“ - 954 лв. за ОДЗ 11 /компютърна 
система/ 

ОП „Регионално развитие“ – 27 922 162 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 приоритетна 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“ – 703 692 лв., в т.ч. 180 901 лв. за 
ЦНСТ сграда „А“ район „Владислав Варненчик“ и 
358 154 лв. за ЦНСТ сграда „Б“ район „Владислав 
Варненчик“; 164 637 лв. за ЦНСТ с. Тополи – 3 УПИ 
ХVІІІ-572, кв. 17 

 
ОП „Околна среда“ - 464 692 лв. по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ 
– Варна“ – II- ри етап и изграждане на КПС „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“ за 
СМР по договор с предмет „Изграждане на КПС „Акациите“ и тласкател“, гр. Варна и 
авторски надзор на обекта. 
 
          През отчетния период приключи дейността по дълбоководното заустване 
на водите от пречиствателната станция на "Златни пясъци". Варна и курортите около 
морската столица вече посрещат туристите с по-чисто море, което е изключително 
важно събитите за града, за туристическия бранш и за най-големия курортен 
комплекс в региона на Варна. Дълбоководното заустване е изградено от 
полиетиленови и стъклопластови тръби, с обща дължина от 2279,50 метра. 
Финансирането е осигурено чрез договор за безлихвен заем от Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
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   Община Варна осигурява приоритетните направления в бюджета 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, трансфери от министерства, 
ПУДООС и дарения. При изпълнението на бюджета на общината се спазва решение 
№ 1349-3, т.XXVIII /Протокол №28/12.02.2014 г./ на Общински съвет - Варна за 
приоритетност в реда на плащанията. Продължава работата по усвояването на 
средства по Оперативните програми, което позволява реализирането на 
стратегическите цели на общината за утвърждаването й като европейска община с 
устойчиво развитие и привлекателна жизнена среда, съхранено историческо 
наследство и развиващ се морски, културен, академичен, транспортен и 
туристически център. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://static.petel.bg/resources/2014/05/11/BeachatGoldenSands_1200x800.jpg

	съответствие с нормативните изисквания
	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“ –...
	При начално салдо - 34 532 128 лв., постъпилите приходи за отчетния период са 34 755 942 лв.  Извършените разходи са в размер на 30 354 925 лв., наличните средства към 30.06.2014 г. за усвояване през следващи отчетни периоди възлизат на 38 933 145 лв.
	За периода 01.01.2014 г.–30.06.2014 г. са изплатени възнаграждения в размер на 1 152 735 лв. (4%), за осигуровки 207 770 лв. (1%), за издръжка 599 654 лв. (2%), за придобиване на ДМА 2 289 936 лв. (7%) и за капиталови трансфери 26 104 830 лв. (86%). С...
	Извършените разходи за придобиване на ДМА и за капиталови трансфери са отчетени по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 по следните по-важни проекти:
	• Проект „Интегриран градски транспорт на Варна" – разходи за капиталови трансфери за закупуване на:
	- 20 бр. автобуси на сгъстен природен газ – 7 141 125 лв.
	- 30 бр. съчленени автобуси – 12 486 005 лв.
	- 20 бр. соло автобуси – 6 477 700 лв.
	• Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна"  – разходи за придобиване на сгради в размер на 703 692 лв.;
	• Проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна" – разходи за изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 1 113 640 лв.
	Капиталова програма на община варна

