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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г.-30.06.2019 г.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода
01.01.2019 – 30.06.2019 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси,
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., указанията на дирекция
„Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС № 3/26.06.2019 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 на
бюджетните организации и други нормативни документи, писма и указания на
Министерството на финансите.

ПРИХОДИ
Първоначалният бюджет на община Варна за 2019 г., приет от Общински съвет Варна е в размер на 406 700 000 лв.

Първоначален
план

Корекции

Уточнен план
към 30.06.2019 г.

406 700 000 лв.
приет от
Общински съвет
с реш. №1066-4
от Протокол
№ 37 /30.01.2019 г.

6 075 660 лв.

412 775 660 лв.

Уточненият план на приходите на община Варна към 30.06.2019 г. възлиза на
412 775 660 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с
Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства, общо в размер на
6 075 660 лв.:
 Служебна промяна /корекции /във взаимоотношенията на община Варна
с Централния бюджет – увеличение в размер на 4 616 547 лв.:
 за функция „Образование“ увеличението е в размер на 1 367 472 лв. за:
- компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16годишна възраст – 77 594 лв;.
- допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи и за
кариерно ориентиране и консултиране по ПМС 130/2019 г. – 256 657 лв.;
- намаление на броя на децата и учениците в общинските детски градини и
училища по системата АДМИН М, съгл. ПМС 344/2018 г. в размер на
/-194 060 лв./;
- трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия
персонал, съгласно ПМС № 69/2019 г. в размер на 36 504 лв.;
- получени средства от ЦБ за книги и учебници по ПМС 132 /30.05.2019 г. в
размер на 1 168 907 лв.
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-

средства за стипендии на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2019 г. – 21 870 лв.
 за функция „Здравеопазване“ - корекцията е в размер на 695 055 лв.,
както следва:
- получени средства в размер на 1 887 лв. за пътни разходи на правоимащи
болни за първотo тримесечие на 2019 г.;
- промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен
кабинет в детските градини и училищата и в яслените групи към целодневните
детски градини и за детски ясли и детски кухни - в размер на 693 168 лв.
 за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – налице е
увеличение от 1 516 332 лв., както следва:
- компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния
автомобилен транспорт – 1 581 080 лв.
- намаление с 10 места за Дом за деца,лишени от родителска грижа- по ПМС
344/2018 г. в размер на /-84 975 лв./
- средства за изплащане на присъдени издръжки за първотo тримесечие на
2019 г. в размер на 20 227 лв.
 за функция „Икономически дейности“ - корекцията представлява
увеличение в размер на 1 037 688 лв. от получени субсидии за
вътрешноградски и междуселищни превози за първо и второ тримесечие на
2019 г.
 Получени трансфери в размер на 1 459 113 лв., подробно описани в доклада в
текста за трансферите.
Отчетът на приходите за държавни и местни дейности към 30.06.2019 г. е в размер на
149 715 332 лв. Реалният размер на получените приходи за първото шестмесечие на
годината възлиза на 217 119 995 лв., включващ наличните средства, отразени с
отрицателен знак (-67 404 663 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на
бюджета.
I.
Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:

Приходите за делегирани от държавата дейности:
Неданъчни приходи
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:
- обща субсидия (по §31-11)
-

получени целеви трансфери (по §31-18)
целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)

- възстановени трансфери (субсидии) (по §31-20)
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС
Финансиране на дефицита / излишъка
Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности

Отчет
30.06.2018 г.

Отчет
30.06.2019 г.

572 169
67 941 797
66 439 033

444 999
80 428 174
78 410 007

24 867
1 486 110

22 114
2 016 216

-8 213
595 318

-20 163
1 127 714

-11 672 116

-14 692 188

57 437 218

67 308 699
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II.

Отчет на приходите за местни дейности:

Приходите за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:

Отчет
30.06.2018 г.

Отчет
30.06.2019 г.

80 210 058

83 674 353

104,3

% изпълн.
към 2018 г.

-

Имуществени и други данъци

45 952 993

48 068 163

104,6

-

Неданъчни приходи, в т.ч.:

34 257 065

35 606 190

103,9

2 522 254

1 164 800

46,2

1 917 054

148 725

7,76

-обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ
за общини (по §31-12)

1 309 675

148 725

11,4

-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи(по §3113)

607 379

Постъпления от продажба на нефинансови
активи по §40
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата
от ЕС
Временни безлихвени заеми
Финансиране на дефицита / излишъка

Всичко отчет на приходите за местни дейности

/-7 250 451/

-12 307 666

-397 200

-6 441 756

9 088 110

17 332 977

83 567 571

82 406 633

98,6

Към местните приходи спадат Имуществени и други данъци, Взаимоотношения с
Централния бюджет, Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от Европейския
съюз, Временни безлихвени заеми и Финансиране на дефицита / излишъка.

Имуществени и други данъци
При планирани за годината имуществени и други данъци от местните приходи в
размер на 81 200 000 лв., отчетът към 30.06.2019 г. е в размер на 48 068 163 лв. – 59 %
изпълнение от годишния план. Спрямо същия период на 2018 г. са събрани със
2 115 170 лв. повече приходи.
Изпълнението на отделните видове местни данъци към 30.06.2019 г. е, както
следва:
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ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

отчет
30.06.2018 г.

отчет
30.06.2019 г.

%
изпълн.
към 2018
г.

Данък в/у доходите на физически лица

488 886

533 168

109 %

Патентен данък

160 504

173 678

108 %

328 382

359 490

109 %

Данък върху таксиметров превоз на пътници
Имуществени данъци, в т.ч.:

45 463 789

Данък върху недвижими имоти

21 955 974

21 724 213

99 %

10 151

16 548

163 %

Данък върху превозните средства

12 168 919

13 425 621

110 %

Данък при придобиване на имущество по възмезден
начин
Туристически данък

10 684 940

11 693 121

109 %

643 805

675 492

105 %

318

0

45 952 993

48 068 163

Данък върху наследствата

Други данъци
Всичко Имуществени и други данъци

47 534 995

105 %

105 %

Патентен данък
Изпълнението по този данък е в размер на 173 678 лв. – 50 % от планираните приходи
за 2019 г. През същия период на предходната година, приходите са 160 504 лв., т.е.
налице е увеличение от 13 174 лв.
Данък върху недвижимите имоти.
При планирани 31 500 000 лв. приходи, изпълнението е 21 724 213 лв., което
представлява 99 % спрямо първото полугодие на 2018 г.
Данък върху превозните средства
При планирани 19 600 000 лв. за годината, изпълнението към 30.06.2019 г. е в размер
на 13 425 621 лв., т.е. 68 %., а в сравнение с приходите от 2018 г., увеличението е с
1 256 702 лв.

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
При годишен план 24 000 000 лв., изпълнението на приходите от този вид данък към
30.06.2019 г. е в размер на размер на 11 693 121 лв. – 49 % от плана и с 1 008 181 лв.
повече спрямо същия отчетен период на 2018 г.
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Туристически данък
Изпълнението на този данък към 30.06.2019 г. е в размер 675 492 лв., при събрани 643
805 лв. за същия период на 2018 г., налице е увеличение от 31 687 лв.
Предприети са мерки за повишаване на събираемостта на приходите, събирани от
дирекция “Местни данъци”, а именно:
Резолирани са индивидуални списъци за 7 234 бр. лица, които имат публични
общински вземания за периода 2014 г. – 2018 г.
Издаване на актове за установяване на задължения по Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс /ДОПК/ и Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на задължените
лица с просрочени задължения: За периода 01.01.2019 г. - 27.06.2019 г. са съставени
4 341 бр. АУЗ /3 837 бр. физически лица и 504 бр. юридически лица/ за обща сума в
размер на 4 597 595 лв. Платени от тях са 533 942 лв.
Заведени искови молби от публичните изпълнители при Дирекция “Местни данъци“
към 27.06.2019 г. за предприемане на действия от ЧСИ са предадени 637 бр. искови
молби за 1 139 734 лв., както и 92 бр. за образуване на изпълнителни дела за
невнесен патентен данък.
Проверка в информационния масив на дирекцията, както и актуализация на
данните се извърши и по отношение на 1155 задължени лица с неточни или непълни
данни на ЕГН или БУЛСТАТ на чуждестранни лица.
За по бързо и ефективно събиране на просрочените задължения към общината и
предприемане на последващи действия от месец март се внедри и функционира нова
система за електронно предаване на съставени АУЗД към НАП. Към 27.06.2019 г. са
предадени 84 бр. за 117 912 лв.
Автоматизираната връзка между системата на ДАИ и община Варна за проверка
на платения данък при извършване на годишен технически преглед, доведе до
увеличаване на приходите от неплатени стари задължения, както и недопускане на
злоупотреби свързани с погасяването на задълженията.
С изменението на ЗМДТ, в сила от 1.01.2019 г, отпадна изискването и не се
подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените
вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин. Информация за
характеристиките им, включително и за данъчната основа, върху която е бил определен
данъкът за прехвърляне на съответния имот или ограничено вещно право се подава в 7дневен срок от завършване на сделката от нотариусите. Това до голяма степен доведе
до намаляване на административната тежест за граждани и юридически лица и
намаляване броя на недекларираните имоти.
Доколкото размерът на данъка за нежилищни имоти на предприятия се определя
на база на по-високата от отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно
правилата на ЗМДТ, се запази задължението предприятията да подават информация за
отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка в
срока на чл.14 ал.1 от ЗМДТ, като подават данъчна декларация за облагане с годишен
данък върху недвижимите имоти .
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Действия са предприети и по отношение промените на чл.14, ал.6 от ЗМДТ за
имоти придобити по наследство. В тази връзка служебно са закрити на починали лица и
са открити партиди на наследници, след издадени АУЗ за минал период, са активирани
служебни партиди, изпратени са съобщения на основание чл.103 от ДОПК до
наследници.
Изменения в нормативната уредба в сила от 01.01.2019 г. има и по отношение
облагането на превозните средства. Налогът за леки и товарни автомобили с технически
допустима маса не повече от 3,5 т. вече се определя по нова формула, съгласно чл.55,
ал.1 от ЗМДТ, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият
отчита мощността и годината на производство на колата, а екологичният – екологичната
категория на автомобила, респективно замърсяването, което той причинява.
Вече не се прилага досега действащата граница от 74 kw за ползване на данъчни
облекчения – с коефициента за екологична категория се дава възможност на
собствениците да плащат по-нисък налог за автомобили с категория равна на или повисока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на
леки автомобили имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че
притежаваните превозни средства отговарят на по-високи екологични стандарти.
Кампанията за плащане на дължимите местни данъци във Варна за текущата
година започна от първите дни на м.февруари. Така всички задължени лица имаха
възможността своевременно да плащат годишните си налози, като бяха изпратени
261 148 бр. съобщения, в които беше включена информация, както за годишния налог,
така и за просрочени задължения от минали години.
Въведена е и услуга за плащане на местни данъци и такси чрез виртуален ПОС
терминал за картови разплащания. Целта е собствениците на движимо и недвижимо
имущество на територията на общината да бъдат улеснени и да имат възможност да
погасят своите задължения дистанционно чрез банкови карти носещи търговските знаци
на националния оператор БORIKA, Maestro карти, издадени в България и в чужбина и
карти MasterCard, Visa и VisaElectron, без да им бъдат начислявани допълнителни такси.
Разработването, прилагането и изпълнението на горепосочените конкретни мерки
имат за цел постигане на максимална събираемост на приходите от местни данъци и
такси.

Неданъчни приходи
Тук се включват приходи и доходи от собственост; общински такси; глоби,
санкции и наказателни лихви; други приходи; внесени ДДС и други данъци върху
приходите от стопанска дейност; приходи от концесии; постъпления от продажба на
нефинансови активи, помощи и дарения от страната и чужбина.
През първото полугодие на 2019 г., са постъпили общо 36 051 189 лв. неданъчни
приходи, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 444 999 лв. и за местни дейности
– 35 606 190 лв. Спрямо същия период на 2018 г. изпълнението е с 1 221 955 лв. повече
неданъчни приходи:
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Неданъчни приходи
/ държавни и местни /

Отчет
30.06.2018
г.

План
2019 г.

Отчет
30.06.2019 г.

% на
изпълн.
към 2018
г.

1

2

3

4

5

Приходи oт собственост, в т.ч. от:

5 527 659

33 631 280

6 007 868

109

3 079 890

164

1 778 714

97

1 011 853

96

продажба на стоки и услуги

1 872 435

наем имущество

1 841 036

наем земя

1 056 283

дивиденти

144 121

243 000

0

Приходи от лихви §24-08 +§24-19

613 784

960 000

137 411

22

25 841 795

40 165 000

26 260 285

102

2 360 973

4 980 000

2 153 014

91

191 570

200 270

146 822

77

Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите

- 2 570 962

-1 401 466

-568 217

22

Постъпления от продажба на нефинансови
активи
Приходи от Концесии

2 522 254

5 700 000

1 164 800

46

748 663

1 900 000

788 694

105

Помощи и дарения от страната и
чужбина(§45+§46)

207 282

141 996

97 923

47

Всичко неданъчни приходи

34 829 234

85 317 050

36 051 189

104

Общински такси
Глоби, санкции, наказателни лихви
Други приходи (§36)

26 866 390
3 311 520
2 250 370

Към 30.06.2019 г. постъпилите Приходи и доходи от собственост (продажба на
стоки и услуги, наеми на имущество и земя, дивиденти и лихви) са 6 007 868 лв., което
в сравнение със същия период на 2018 г. е с 480 209 лв. повече.
Основен дял в отчетените за първото шестмесечие на 2019 г. неданъчни приходи
заемат Общинските такси – отчетени са приходи от тях в размер на 26 260 285 лв., с
418 490 лв. повече от събраните за същия период на 2018 г.
В таблицата по-долу е показано изпълнението на приходите по видове общински такси:
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Видове общински такси

за ползване на детски градини

Отчет
30.06.2018

2 280 341

за ползване на детски ясли

807 998

за ползване на ДСП и общински
социални услуги

263 818

за ползване на пазари, тържища,
тротоари и други
за битови отпадъци

719 324

План
2019 г.

4 310 000
1 600 000

Отчет
30.06.2019

2 199 475

% изп.
спрямо
отчет
30.06.2018
96 %

782 797

97 %

253 536

96 %

686 062

95 %

20 280 004

102 %

530 000

1 650 000
19 910 256

28 000 000

за ползване на общежития
и други по образованието
за технически услуги

40 200

69 000

39 090

97 %

111 765

219 000

109 806

98%

за административни услуги

582 917

1 160 000

570 050

98 %

за откупуване на гробни места

48 269

100 000

43 272

90 %

за притежаване на куче

32 710

47 000

39 647

121 %

1 256 546

120 %

26 260 285

101 %

други общински такси
Всичко общински такси

1 044 197
25 841 795

2 480 000
40 165 000

Приходите от Общински такси е изпълнено на 102 % спрямо същия отчетен перид на 2018
г. и 65% от плана за 2019 г.
Най-голям относителен дял от отчета на приходите от общински такси има таксата за
битови отпадъци – 77 %. В сравнение с първото шестмесечие на 2018 г., към 30.06.2019 г. са
събрани 369 748 лв. повече приходи от таксата за битови отпадъци.
Глоби, санкции и наказателни лихви
Отчетът за първото полугодие на 2019 г. е в размер на 2 153 014 лв., като
изпълнението спрямо годишния план възлиза на 43 %.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите - при годишен план /-1 401 466
лв./, отчетът е в размер на /-568 217 лв./
Постъпления от продажба на нефинансови активи - постъпилите приходи от
продажба на собственост са 1 164 800 лв., т.е. 20,4 % от годишния план.
Приходи от концесии - изпълнението на приходите от концесии за отчетния период е
788 694 лв., което е с 40 031 лв. повече от шестмесечния отчет за 2018 г.
Приходи от помощи и дарения от страната и чужбина - изпълнението на този вид
приходи е 97 923 лв. – 69 % от годишния план.
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Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС
Трансферите по отчета на бюджета извън взаимоотношенията на община Варна с
Централния бюджет към 30.06.2019 г. възлизат на /-11 179 952 лв./, от които:
а) Получени трансфери – в размер на 1 459 113 лв., в т.ч.:


1 422 198 лв. са по параграф 61-01 „Трансфери между бюджети – получени
трансфери”, и 36 915 лв. по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за
осигуряване на заетост”. По източници на финансиране получените трансфери са
както следва:
 548 133 от МТСП, в т.ч. 511 218 лв. от АСП за петте района по споразумения и
съгласно ПМС 137/5.07.2017 г. за целево осигуряване на социални услуги в
домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или
невъзможност за самообслужване, и 36 915 лв. по програми за временна заетост
на МТСП
 495 672 лв. от Област Варна (495 078 лв.) и ЦИК (594 лв.) за избори за
Европарламент през 2019 г.
 209 432 лв. от община Аксаково – възстановени средства по предоставените
трансфери през периода 2010 – 2013 г. от община Варна за финансиране на
допустими и недопустими разходи по проект „Изграждане на регионалната
система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)”
 111 967 лв. от МРРБ за текущ ремонт и поддръжка и зимно поддържане на
републиканската пътна мрежа
 55 713 лв. от МОН – 28 600 лв. за Математическата гимназия за участие в
международна конференция за космическо развитие на НАСА, 25 753 лв. от
удържани детски надбавки за неизвинени отсъствия, които да се ползват за
нуждите на училищата и детските градини, 1 360 лв. за Национален спортен
календар на МОН Данониада'2019
 28 196 лв. от Министерството на културата – 15 000 на ДКДР за Международен
майски хоров конкурс, 8 196 на Регионалния исторически музей за доплащане
10% за археологически обекти от 2018 г. и 5 000 на Регионалната библиотека за
а експертно-консултантска и методическа дейност по библиотечно дело за
обществените библиотеки в Регион Варна
 10 000 лв. от община Долни чифлик на Регионалния исторически музей за
археологически разкопки на обект „Квадрибург” в с. Шкорпиловци
б) Предоставени трансфери – общо в размер на /-12 639 065 лв./, в т.ч.:



по §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери” са /-2 751 747
лв./ и по параграф 62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
ЕС – предоставени трансфери” са /-9 887 318 лв./

Трансферите по §61-02 в размер на /-2 751 747 лв./ са предоставени по договори и
финансови споразумения за други бюджети, както следва:
 /-1 296 117 лв./ за приемане и депониране на отпадъци в депо с. Въглен,
съгласно условията на комплексно разрешително №461-НО/2013 г., издадено за
обект на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и
Белослав”, договор №201/28.04.2016 г., сключен между община Варна и община
Аксаково и анекс №1/03.10.2016 г., в т.ч. 5 597 лв. са предоставени на
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Аксаково от УПО за каско и данъци на камионите за събиране на зелени
отпадъци, както и 17 872 лв. - разходи за РУСО - регион Варна.
/-1 241 893 лв./ на МВР, съгласно договор за издръжка на звено Общинска
полиция
/-140 400 лв./ на Министерството на културата и БНТ за финансиране на
културни институти и прояви
/-50 009/ на висши училища за реализиране на младежки инициативи,
организирани от студентските съвети – /-18 964 лв./ на Икономически
университет – Варна, /-13 493 лв./ на Технически университет – Варна, /-11 152
лв./ на Медицински университет – Варна и /-6 400 лв./ на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров”
/-23 328 лв./ на Министерството на младежта и спорта за наем зала СУ „Георги
Бенковски”

Предоставените трансфери за сметки за средствата от ЕС по §62-02 са в размер на
/-9 887 318 лв./, в т.ч.:
 /-68 104 лв./ по финансова корекция и лихва върху финансова корекция ОПАК
проект „С Община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация и
услуга на потребителите”
 /-9 821 261 лв./ за СЕС-КСФ на община Варна – финансиране собственото
участие на общината и разходи за СМР, ВиК, възстановимо ДДС, консултантски и
др. по Оперативни програми „Околна среда” (КФ), „Региони в растеж”,
„Регионално развитие”, „Развитие на човешките ресурси”, „Наука и образование
за интелигентен растеж”, „Програма за морско дело и рибарство”. Тук се
включват проектите „Естетизация и модернизация на градската среда на Варна”
/-5 152 909 лева/, „ПСОВ Златни пясъци” /-2 799 971 лв./, „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна” /-717 984 лв./,
„Интегриран градски транспорт на Варна – II фаза” /-466 587 лв./,
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината”
/-435 148 лв./, „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на ПГГСД „Николай Хайтов” и на ПГИ „Д-р Иван Богоров”
/-198 825 лв./ и др.
 2 047 лв. за СЕС-ДЕС на община Варна – възстановено временно финансиране
до получаване на средства от Управляващия орган на разпоредители с бюджет
от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+”.

Временни безлихвени заеми
Отчетените временни безлихвени заеми възлизат на /-6 441 756 лв./, в т.ч.:
предоставени заеми /-9 880 010 лв./; възстановени заеми 3 438 254 лв.

Финансиране на дефицита/излишъка за местни и държавни дейности
Отчетът на раздел Финансиране на дефицита/излишъка за местни и държавни
дейности възлиза на общо на 2 640 789 лв., в т.ч. за местни дейности - 17 332 977 лв. и
за държавни дейности - /- 14 692 188 лв./ Разделът включва следните операции:
 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) – /-25 100 лв./
 Предоставена възмездна финансова помощ - 89 107 лв.
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 Заеми от чужбина (ЕБВР) - 6 540 973 лв.,
 Заеми от банки и други лица в страната - /-200 660 лв./, в т.ч.
получени дългосрочни заеми от банки в страната – 2 535 069 лв.,
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-2 698 582
лв./ и погашения по дългоср. заеми от др. лица в страната (-) в т.ч.
Регионален фонд за градско развитие "Джесика" - /-37 147 лв./
 Погашения по целеви емисии на дългосрочни общински ценни
книжа /-2 041 943 лв./
 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други
бюджети, сметки и фондове /-50 929 лв./
 Друго финансиране - 64 643 лв.
 Депозити и средства по сметки - / -1 735 302 лв./
ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ
През периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. по договор за заем за финансиране на
проектите „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“
по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“ и „Пробив на
бул. „Сливница" от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. „Ян Хунияди" до бул. „Ат. Москов", по
плана на оп. 3, район Вл. Варненчик, гр. Варна“ със Синдикат „Уникредит Булбанк АД –
ЦКБ АД“, община Варна е усвоила средства в размер на 2 535 069 лв.
През отчетния период по договор за заем с Европейската банка за възстановяване
и развитие са усвоени средства в размер на 7 233 426 лв. (3 698 392 евро), в т.ч. за
проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ – 959 780 лв., за проект
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ – 4 232 421 лв. и за проект
„Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически
автомобили в гр. Варна” – 2 041 225 лв.
През първото шестмесечие на годината, община Варна получи авансово
финансиране от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. за проект
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни
води в агломерация к.к. „Златни пясъци“ в размер на 6 361 241 лв., с което отпадна
необходимостта мостовото финансиране на проекта да бъде осигурено с кредит. След
верифициране на разходите и възстановяване на средства от Управляващия орган,
община Варна погаси задължението към Националния фонд.
През м. април приключи договор за кредит от 2007 г. в размер на 30 000 000 лв.,
сключен с Консорциум „Уникредит булбанк АД - ЦКБ АД“. Община Варна изплати в срок
задълженията по кредита, включително главници, лихви и такси.

РАЗХОДИ
Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2019 г. е в
размер на 406 700 000 лв., уточненият план към 30.06.2018 г. е в размер на 412 775 660
лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 154 416 014 лв., за дофинансиране на
делегирани от държавата дейности – 20 139 868 лв., за местни дейности – 238 219 778
лв. Планът на разходите е променен и чрез решения на Общински съвет – Варна и
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заповеди на Кмета на общината за компенсирани промени в разходите по съответните
функции и дейности в рамките на бюджета на общината, както следва:
-

решение на Общински съвет– Варна №1573-6 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1580-6 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1581-6 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1584-6 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1585-6 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1586-6 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1587-6 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1713-3 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1719-3 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1721-3 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1722-3 от Протокол
решение на Общински съвет– Варна №1723-3 от Протокол
заповед на Кмета на община Варна №1330/03.04.2019 г.
заповед на Кмета на община Варна №2336/18.06.2019 г.

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

39/24.04.2019
39/24.04.2019
39/24.04.2019
39/24.04.2019
39/24.04.2019
39/24.04.2019
39/24.04.2019
41/27.06.2019
41/27.06.2019
41/27.06.2019
41/27.06.2019
41/27.06.2019

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г
г.

Отчетът на разходите по бюджета за първото полугодие на 2019 г. е в размер на
149 715 332 лв.
Разпределение на разходите по функции:

Функции

1. Общи държавни служби
2. Отбрана и сигурност
3. Образование

Отчет
към 30.06.2018

Първонач.
план
2019 г.

Уточнен план
към
З0.06.2019

Отчет
към
30.06.2019

6 866 207

21 271 000

21 766 672

9 780 613

848 237

4 094 000

4 094 000

979 508

49 081 813

142 674 000

144 718 099

56 801 923

22 514 055

7 700 486

4. Здравеопазване

6 738 180

5. Социално осигуряване

8 203 604

16 791 000

18 855 465

9 011 993

51 158 335

124 251 000

123 390 670

45 662 890

6 308 806

33 239 000

33 387 950

7 839 082

41 729 688

10 949 923

6. Жилищно строителство и БКС
(инженерна инфраструктура)
7. Почивно дело, култура
8. Икономически дейности и услуги
9. Други
ВСИЧКО РАЗХОДИ

10 530 658

21 112 000

40 949 000

1 268 949

2 319 000

2 319 061

988 914

141 004 789

406 700 000

412 775 660

149 715 332
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Както е видно от графиката, най-голям е относителният дял на разходите,
направени за функция „Образование“ – 38% и разходите за функция „БКС- Инженерна
инфраструктура“- 30%.
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ"
В отчета на функция “Образование” към 30.06.2019 г. са консолидирани
разходите за делегирани от държавата дейности и местни дейности на 51 детски
градини, 45 училища и 5 Центъра за подкрепа на личностното развитие при следните
натурални показатели:
 4 892 бр. персонал
 30 523 ученици
 10 671 деца в детски градини
 643 деца в подготвителни групи в училища
 241 ученици в Средношколско общежитие
Средномесечната посещаемост в детските градини през II-ро тримесечие на 2019
г. е 7 035 деца. Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец /с отчитане
на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ е 443 лв., спрямо 391 лв. за
същия отчетен период на 2018 г. Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец
в детска градина не е променяна и съгласно решение на Общински съвет - Варна е в
размер на 48 лв.
За първите шест месеца на годината във функция „Образование“ са събрани
приходи в размер 2 697 299 лв., от които 2 244 208 лв. (83%) са постъпили в
общинския бюджет, а останалите - по бюджетите на второстепенните разпоредители.
Общият размер на приходите се формира от:
 такси за ползване на детски градини– 2 199 475 лв.
 такси за ползване на общежитие – 39 090 лв.
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наеми в детски градини и училища – 354 262 лв.
издаване на училищна документация и продажба на билети (ЦПЛР НАОП) – за
35 876 лв.
предадени вторични суровини и приходи от целеви мероприятия и конкурси на
ОДК– 27 367 лв.
парични дарения – 41 066 лв.
глоби санкции и неустойки – 163 лв.

Отчетът на разходите по бюджета на функция „Образование“ към 30.06.2019 г.
възлиза на 56 801 923 лв. в т.ч. за държавни дейности - 49 618 814 лв., дофинансиране
- 421 046 лв. и местни дейности - 6 762 063 лв.
Първоначалният план на разходите на функцията е актуализиран в частта
държавни дейности от 114 344 705 лв. на 115 767 833 лв. със следните корекции:
 Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО:+77 594 лв;
 Корекция във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на
делегираните от държавата дейности към 01.0.1.2019 г.: -194 060 лв.;
 Възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем
на
педагогическите специалисти за 2019г.: +36 504 лв.;
 Трансфер за провеждане на „Данониада-2019“ от Националния спортен календар:
+1 360 лв.;
 Трансфер за участие на ученици от МГ „д-р П.Берон“ в конкурс на НАСА : +28 600
лв.;
 Предоставени средства по Закона за семейните помощи, §38, ал.17: +25 753 лв.;
 Трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи и за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по
защитени специалности: +256 657 лв.;
 Трансфер за закупуване на познавателни книжки, учебници и достъп до
електронно четими учебници за 2019 г.: +1 168 907 лв.;
 Трансфери за стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби: +21 870 лв.;
 Компенсирани промени по заповеди на директори между функция III
„Образование” и Функция IX „Разходи, некласифицирани в другите функции“Разходи за лихви: - 57 лв.
Планът на разходите в местни дейности е актуализиран от 19 523 156 лв., на
19 618 617 лв., съгласно:
 Решение на ОС-Варна 1586-6/24.04.2019г. осигуряване на допълнителни
средства за изграждане на нова сграда на ДГ 10 „Карамфилче“ : + 95 465 лв.;
 Компенсирани промени по заповеди на директори между функция III
„Образование” и Функция IX „Разходи, некласифицирани в другите функции“Разходи за лихви: - 4 лв.
Планът на разходите в дофинансиране на функция „Образование“ е увеличен от
8 806 139 лв. на 9 331 649 лв. със следната корекция:
 Решение на ОС-Варна 1586-6/24.04.2019 г. за осигуряване на допълнителни
средства за основен ремонт и реконструкция на сградата на НУ „В.Левски“ : +
525 510 лв.
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Отчет на разходите за второ тримесечие 2019г. по видове в сравнение с 2018 г.:
Вид на разхода
Заплати, други възнагр. и
осигуровки

Отчет ІI-ро
тримес. 2018 г.

Отчет ІI-ро
тримес. 2019 г.

Разлика
2019/2018

35 671 554

42 850 070

7 178 516

Хранене в детските градини

4 704 820

4 395 881

-308 939

Вода,горива,енергия

2 419 631

2 407 937

-11 694

Текущ ремонт
Други разходи

234 022
5 014 817

100 650
6 027 819

-133 372
1 013 002

Стипендии

613 555

596 957

-16 598

Основен ремонт

215 656

47 082

-168 574

ДМА и НДА

207 758

375 527

167 769

49 081 813

56 801 923

7 720 110

ВСИЧКО

Както е видно от таблицата, през първото шестмесечие на 2019 г. са извършени
разходи в сферата на образованието със 7 720 110 лв. повече от същия отчетен период
за миналата година, като най много средства са предоставени за заплати и осигуровки
на персонала.
Общински програми във функция „Образование“ - към 30.06.2019 г. са отчетени
общо 601 646 лв. за реализация на програмите:
В програма „Младежки дейности“ са отчетени 438 222 лв. по следните
направления:
 информационна дейност -37 345 лв.;
 доброволческа дейност -384 лв.;
 младежки инициативи и инициативи за духовност и култура – 40 244 лв.;
 състезания и фестивали - 14 843 лв.;
 финансиране по договори с НПО и висши учебни институции – 290 406 лв.;
 финансиране на сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ – 55 000 лв.
Отчетът на „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна
през 2019 г.“ за второто тримесечие е в размер на 90 804 лв. за:




подпомагане участието на 20 ученици в международни и национални конкурси и
форуми - 6 246 лв;
еднократно подпомагане на 17 ученици за постигнати резултати в национални
състезания – 4 700 лв.;
организиране на ученически конкурси и състезания: „Моята България“,
„Възкресение Христово“, „Св. Климент Охридски“, „Енергетиката и ние“, „Йовков
и християнските добродетели“, Национална младежко конференция по
астрономия, Панорама на варненските средни училища, фестивал „Варна моят
деревен и нов град“ – 49 858 лв.;
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финасиране на ученически семинар за български език и култура, организиран от
фондация „Българска памет“ – 30 000 лв.
„Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца,
ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално
положение през 2019 г.“ - отчетът към 30.06.2019 г. възлиза на 21 426 лв. и включва
подпомагане обучението на студенти, реализирането на инициатива за повишаване
интереса на учениците към училищните библиотеки, инициатива „Подай ръка“, честване
на Международния ден на ромите,, театрална работилница „Усмивка“, лятна
ваканционна школа, медиаторска програма, дейности по повишаване обхвата на
учениците.
По „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
специалисти в община Варна през 2019 г.“ са отчетени 57 194 лв. за организиране
на обучителни семинари за директорите на общински образователни институции,
организиране „Месец на науката“, участие на варненски учители в XV Международна
спартакиада на учителите и други образователни форуми и конференции.


Общо за функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер на 422 609
лв., които са представени обстойно в раздела за капиталоват програма на общината.
През 2019 г. стартира работата на общински училища и детски градини по
проектите от ОП НОИР "Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти" и „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент
МОН. Получени са трансфери в размер 36 398 лв. и са извършени разходи за същата
сума,като дейностите са насочени съответно към:
-

-

подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения
на педагогически специалисти чрез обучения и придобиване на професионалноквалификационни степени;
допълнителна работа с ученици, които имат различни затруднения в усвояването
на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Продължава изпълнението на проекти на училища с други средства от Европейския
съюз и по международни споразумения в следните направления:
 Секторна програма „Еразъм+“ - реализират се 19 проекта от 14 общински
училища основно по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ и Ключова
дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Отчетените
разходи за периода са в размер на 264 514 лв.;
 Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в
българската образователна система (ДОМИНО) – проектът се изпълнява за втора
година в ПГГСД „Николай Хайтов“. Финансира се по линия на Българошвейцарската програма за сътрудничество чрез МОН. През първото шестмесечие
на годината са отчетени разходи за 43 020 лв. за изплащане на стипендии на
учениците, включени в дуалното обучение и закупуване на материални активи.
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ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Отчетът на разходите във функция "Здравеопазване" към 30.06.2019 г. е в размер
на 7 700 486 лв. Средствата за държавни дейности възлизат на 4 225 732 лв., за местни
дейности – 3 025 259 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности –
449 495 лв.
Дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – отчетът
на разходите към 30.06.2019 г. общо за дейността е 5 328 155 лв. За нуждите на
детските ясли са предоставени 3 235 349 лв., т. е. със 17% повече спрямо същия период
на 2018 г. За първото шестмесечие на 2019 г. през детските ясли са преминали 1757
деца и са реализирани 146 393 леглодни. Издръжката на 1 леглоден на дете в детска
ясла за 2019 г., включваща разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка е
20,31 лв., а за един месец е в размер на 426,55 лв.
Реализираните приходи във Филиал „Детски ясли“ за първо шестмесечие на 2019 г. са
341 841 лв. при първоначален план 700 000 лв.
Отчетът на ОП „Комплекс за детско хранене“ в дейност “Детски ясли, детски кухни и
яслени групи в детски градини” към 30.06.2019 г. е в размер на 2 092 659 лв., от които
202 338 лв. за държавно делегирана дейност, 449 119 лв. за дофинансиране, 1 441 202
лв. – местна издръжка. През първото шестмесечие на 2019 година чрез ОП „Комплекс за
детско хранене“ са реализирани 146 197 броя хранодни в детски ясли. Разходите за
един храноден на дете в детска ясла са в размер на 5,24 лв., а месечната издръжка за
храна на дете в детска ясла е 110 лв.
Общо разходът за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.06.2019 г. възлиза
на 536,55 лв.:

Показатели
Разходи за издръжка по §10

Разходи на филиал
„Детски ясли”към
30.06.2019 г. за дете
в ясла

Разходи на ОП
„КДХ” към
30.06.2019 г.
за дете в ясла

Общо разходи
към 30.06.2019 г.
в „Детски ясли“ и
ОП „КДХ“

394 021

495 117

889 138

Разходи за издръжка, заплати и
осигуровки наперсонал

2 972 983

753 656

3 726 639

Разходи за издръжка, заплати,
капиталови разходи

2 972 983

765 777

3 738 760

Реализирани леглодни

146 393

Реализирани хранодни
Разходи за 1 леглоден/ храноден
Разходи за 1 месец за едно дете
в детските ясли

146 197
20.31

5.24

25.55

426.55

110

536.55

През отчетния период общинското предприятие обслужва 2 броя детски кухни с
22 обекта за раздаване на храна. Единствено във Варна през събота и неделя се
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приготвя храна за децата от неорганизирания контингент. Услугата се ползва средно от
1 818 деца, храната е приготвена в 1 детска кухня и издадена в 11 обекта за раздаване
на храна. Таксата за детските кухни е 1,20 лв. и 1,00 лв. за близнаци, при среднодневен
разход 3,07 лв. Средният разход за храна на 1 дете в детските кухни (неорганизиран
контингент) за месец е 64.50 лв.
Дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ - отчетът на
разходите за здравните кабинети е в размер на 1 081 080 лв. - за заплати и
осигурителни вноски на персонала, като в сравнение с първо шестмесечие на 2018 г.,
отчетените разходи са с над 100 х.лв. повече, тъй като съгласно договореностите в КТД
„Здравеопазване“, заплатите на персонала бяха завишени от 01.01.2019 г.
Дейност „Други дейности по здравеопазването” - отчетът на разходите през
първото шестмесечие на годината за дейността възлиза на 1 291 251 лв., в т.ч.:
Държавно делегирани дейности – отчетени са 101 240 лв., както следва:
разходите за правоимащи болни възлизат на 3 248 лв.;
разходите за здравни медиатори възлизат на 26 110 лв.;
разходите за Общински съвет по наркотичните вещества и ПИЦ – 71 882 лв.
Дофинансиране на държавно делегирани дейности - отчетени са 376 лв. за
транспортни разходи на здравните медиатори;
Местни дейности – отчетът възлиза на 1 189 635 лв., в т.ч.:
отчетът на ОП „ДДД” е в размер на 100 914 лв. и е завишен спрямо първо
шестмесечие на 2018 г. с 20%. Общинските обекти, които се обслужват
ежемесечно и се обработват против вредители са над 200 броя. Реализираните
приходи са в размер 11 075 лв., при първоначален план 25 000 лв.
Отпуснати помощи по решения на Общински съвет – общо 168 009 лв., в т.ч. за
финансово подпомагане лечението на граждани със здравословни проблеми са
отпуснати 102 450 лв. и за финансово подпомагане на лица с репродуктивни
проблеми за първо шестмесечие на 2019 г. за 33 двойки - 65 559 лв.
Под патронажа на Кмета на община Варна, през месец март 2019 г. се проведе
„Първа международна научно-практическа педиатрична конференция“ под мотото
„Заедно за децата на България! Варна протяга ръка“
През първото шестмесечие на 2019 г. община Варна подпомогна и лечебни
заведения в затруднено финансово състояние:
„СБОБАЛ-Варна“ ЕООД получи средства за финансово оздравяване в размер на
93 505 лв., съгласно решение № 1532-5, т. 3.2 от Протокол № 37/30.01.2019 г. на
Общински съвет-Варна.
„СБАЛПФЗ-Варна“ ЕООД – на основание решение №1581-6 от Протокол №
39/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варн, бяха отпуснати средства в размер на
256 964 лв. за натрупани задължения - удържане на сума от НАП за данъци и
осигуровки - 167 206 лв., изплащане заплати на персонала за месеците ноември
и декември 2018 г. - 49 069 лв. и 40 689 лв. за натрупани стари задължения към
Енерго-про Продажби АД.
През първото шестмесечие на 2019 г. стартира и изпълнението на общинските
програми в сферата на здравеопазването. Програмите по бюджета за годината са 17 на
брой за 461 000 лв., насочени към 8 535 лица. За първото полугодие на годината са
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осъществени прегледи за 81 334 лв., като реализацията на програмите продължава и
през второто шестмесечие на годината.
Разрешителни за ползване на морски плажове и плувни басейни за летния сезон
- към 30.06.2019 г. от постъпилите заявления за издаване на разрешителни за ползване
на морски плажове и плувни басейни за летния сезон, са внесени приходни такси в
община Варна на стойност 31 950 лв., т.е 91% от заложения план за 2019 г. за 199
басейна и 7 плажа (6 басейна към ОП „Спорт“ са освободени от такса).
Капиталови разходи - отчетът е в размер на 462 094 лв., подробно описани в раздела
за капиталовата програма на община Варна.
ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
Отчетът на разходите във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
към 30.06.2019 г. е в размер на 9 011 993 лв. Отчетените средства за държавни
дейности през 2019 г. са в размер на 5 531 482 лв., за дофинансиране – 295 833 лв. и
за местни дейности – 3 184 678 лв.
Видове разходи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи":
Разходи по видове

Заплати, други
осигур. вноски
Издръжка

възнаграждения

Държавно
делегирани
дейности
и

Платени данъци и такси
Текущи помощи и трансфери

Дофинансир
ане

Отчет
30.06.2019 г.

Относ.
дял

1 871 664

22 199

800 162

2 694 025

29,9%

1 731 001
1 038
1 927 779

273 393
241

2 228 407
2 393
65 950
31 500

4 232 801
3 672
1 993 729
31 500

47%
22,1%
0,4%

56 266

56 266

0,6%

3 184 678

9 011 993

100%

Субсидии за организации с нестопанска
цел
Капиталови разходи

Всичко

Mестни
дейности

5 531 482

295 833

С най-голям относителен дял са разходите за издръжка – 47%, следвани от
разходи за заплати и осигурителни вноски – 29,9%, разходите за текущи помощи и
трансфери – 22,1% и т.н.
Социалните услуги към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са
общо 57, от които 36 са държавно делегирани и 21 се финансират от местния бюджет.
Второстепенни разпоредители с бюджет към функцията през 2019 г. са седем и
предоставят 20 социални услуги, от които 4 с местно финансиране.
Отчетът на разходите за делегирани от държавата дейности за първото
шестмесечие на годината са в размер 5 531 482 лв. Делегирани от държавата социални
услуга са: четири Центъра за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, два Кризисни
центъра - за деца и за лица, претърпели насилие и жертви на трафик, девет Центъра за
настаняване от семеен тип с общ капацитет – 116 места, Наблюдавано жилище, два
Дома за стари хора, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Дом за деца,
лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“, девет Центъра за социална
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рехабилитация и интеграция за възрастни и деца с увреждания с общ капацитет 355
места, три Дневни центъра и три Защитени жилища.
Със заповед № РД 01-0185 от 29.01.2019 г. на Агенция за социално подпомагане
се намалява капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20
години „Княгина Надежда“ в гр.Варна, ул.“Кракра“ №2 от 20 на 10 места, считано от
01.02.2019 г. Съгласно прието решение на Общински съвет – Варна ДДЛРГ „Княгиня
Надежда“ ще бъде закрит, считано от 01.09.2019 г.
От местни приходи са предоставени от бюджета на общината 295 833 лв. под
формата на дофинансиране на делегираните от държавата дейности с цел допълване
на недостига на държавния стандарт и за подпомагане издръжката на социалните
заведения.
Общинска дейност са Домашен социален патронаж, Обществена трапезария към
Домашен социален патронаж, Клубовете на пенсионера и инвалида, Приют за временно
настаняване на бездомни и социално слаби лица, Социални асистенти за деца със СОП,
Център „Домашни грижи“, Център „Ранна интервенция за предотвратяване на
изоставането на деца с увреждания“, ЦСРИ за възрастни жени, Бизнес център и други.
През отчетния период, Домашният социален патронаж е обслужил 498 варненски
граждани, които са получили приготвена храна по домовете. Отчетените разходи към
30.06.2019 г. са в размер на 1 183 537 лв. Дейността на патронажа, включва и
„Обществена трапезария за социално слаби граждани” на община Варна - приготвяне и
доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони, за която са
изразходени 156 515 лв.
На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за
издръжката на които към 30.06.2019 г. са направени разходи в размер на 42 201 лв.
В Приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица се
предоставя подслон и храна на бездомни и социално слаби лица, като за тази дейност
през първото шестмесечие на годината са отчетени 210 520 лв.
Община Варна обезпечава издръжката на дейност „Социални асистенти” за 120
деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и
детски градини, като към 30.06.2019 г. са осигурени 480 000 лв. за тази дейност.
В Социалната програма за 2019 г. са включени местни дейности в различни
направления, възложени за управление на външни доставчици. През периода
01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. са финансирани следните по значими местни дейности:
 Ежемесечно се финансират 17 социални услуги за деца и възрастни в риск,
възложени на външни доставчици, с общ капацитет 571 места, усвоените средства са
в размер на 793 886 лв. През месец май са разкрити „Център за социална
рехабилитация за деца с увреждания“ с капацитет 20 места и „Наблюдавано жилище“
с капацитет 6 места.
 Oбщина Варна осигури топла храна на 550 социално слаби граждани от районите
„Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“, като разходите за тази дейност за първото
шестмесечие на годината възлизат на 161 040 лв.
 Изплатени са еднократни помощи за социално слаби граждани от община Варна за
възникнали комунално-битови нужди на стойност 61 150 лв. и за 8 деца на загинали
служители от ОД на МВР – Варна са изплатени помощи за 4 800 лв., общо 65 950 лв.
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Изплатените по бюджета на община Варна помощи по решение на Общински
съвет за полугодието на 2019 г. във всички функции на бюджета на общината
възлизат на 4 009 990 лв., в т.ч.:
- помощи за безплатни карти за пътувания по съответните групи правоимащи изплатени са от местни средства 3 770 893 лв.
- еднократни помощи за социално слаби граждани от община Варна за
възникнали комунално-битови нужди на стойност 61 150 лв.
- еднократни помощи за 8 деца на загинали служители от ОД на МВР за 4 800
лв.
- еднократни помощи за финансово подпомагане лечението на граждани със
здравословни проблеми в размер на 102 450 лв.
- еднократни помощи за финансово подпомагане на лица с репродуктивни
проблеми за първо шестмесечие на 2019 г. за 33 двойки - 65 559 лв.
- помощи за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица 5 138 лв.
Към 30.06.2019 г. община Варна е получила субсидии от Централния бюджет за
транспортни разходи в размер на 2 967 246 лв., както следва по отделните
направления:
за превоз на пътници във вътрешноградския транспорт – дейност 849 “Други
дейности по транспорта и пътищата“ по функция „Икономически услуги и
дейности“ - 983 913 лв.
- за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование – дейност 389 „Други дейности по
образованието“, функция „Образование“ – 71 899 лв.
- за компенсация за пътувания вътрешноградския транспорт и междуселищния
автомобилен транспорт, както и за превоз на служители, ползващи право на
безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения, д.589
„Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и
заетостта“, функция „Социално подпомагане и грижи“ – 1 911 434 лв.

През първото шестмесечие на 2019 г. община Варна реализира част от богатата си
културна програма, съгласно културния календар, най-вече чрез събитията на:
- Международен музикален фестивал “Варненско лято”,

-

Международен майски хоров конкурс и национални хорови празници,
Международния театрален фестивал "Варненско лято"
Национални и градски чествания – Богоявление, 171 години от рождението на
Христо Ботев, Василица, 146 години от гибелта на Васил Левски, 143 години
от Априлското въстание, 3-ти март, 24 – ти май- ден на славянската писменост
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-

-

и култура,
2-ри юни - Ден на Христо Ботев, Варненски карнавал, Награди „Варна“, и т.н.
Изграждане на нови паметници и художествени пластики - доставка и монтаж
на пластика „Рибата“ с автор Петър Велинов, екстериорни преместваеми
форми за градската среда, бронзова портретна фигура на кмета Иван Церов с
автор Пламен Братанов, поставена на пл. „Независимост”, ремонт и поддръжка
на паметници и други.
издръжка на хорова школа “Морски звуци” към община Варна и други
концертни изяви на любителски състави и формации
прояви на фолклорен ансамбъл „Варна“ към народно читалище „Христо Ботев
1928“

Програмата за развитие на туризма с приходи от туристически данък за първото
шестмесечие на 2019 г. - приходите от туристически данък по категории на хотелите в
община Варна към 30.06.2019 г. са в размер на 675 492 лв., съгласно подадени,
входирани и обработени справки-декларации по чл.116, ал. 3 от ЗТ. Извършените
разходи при изпълнение на програмата за развитие на туризма с приходи от
туристическия данък за първото полугодие на годината включват следните по-важни
мероприятия:
-

Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на
туристически борси и изложения – 97 272 лв., като община Варна взе
традиционно участие в международните туристически изложения във Виена,
Щутгарт, Истанбул, Тел Авив, Прага, Букурещ, Берлин, Москва, Киев, Минск,
Екатеринбург, Баку, Дубай и Франкфурт. За първи път като дестинация гр.Варна
се представи на изложенията в Мадрид и Кишинев. Общината също взе участие
със самостоятелни щандове на: изложението „Ваканция и Спа с акцент „Варна Европейски град на спорта“ в София, на изложението „Културен туризъм“ във
Велико Търново и на изложението „Уикенд Туризъм“ в Русе“;
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-

Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове
и организация на информационното обслужване на туристите - 34 042 лв.
за
издръжка
на
Туристически
информационен
център

- обслужените туристи в Туристическия информационен
център за периода януари – юни 2019 г. са общо 10 150, като се запазва нивото
от същия период на миналата година. През отчетния период най-многобройни са
посетителите от Германия - 10%, Великобритания 7%, България 6%, Русия - 5%,
Турция и Израел. Посетителите получават подробна информация за културните
забележителности и мероприятия в града, туристически карти, пътеводители на
различни езици и множество рекламни брошури за протичащите събития в града.
В центъра се води и подробна статистика за „търсената информация”, или каква е
причината посетителите да потърсят услугите на ТИЦ Варна.
Паралелно с
основната дейност по обслужване на посетителите в центъра, служителите
поддържат и туристическата платформа VISIT.Varna.bg. Чрез изработената
система за обратна връзка ежедневно и целогодишно, на служебната електронна
поща постъпват множество запитвания от туристи, желаещи да получат
допълнителна информация или напътствия, касаещи тяхната почивка във Варна.
Туристическият информационен център поддържа собствени канали, както
следва:
 2 канала (на български и на английски език) във “Facebook” – където
ежедневно се публикуват предстоящи културни и спортни събития с връзка
към туристическия сайт - български: @touristinfocentervarna и английски:
@visit.varna.bg;

-



“YouTube” – в най-голямата международна платформа за видео
споделяне
се
публикуват
рекламни
клипове
за
туристически
забележителности и предстоящи събития;



“TripAdvisor” - направена е и регистрация в най-популярната
туристическа социална медия “TripAdvisor”, където туристите сами
оценяват нашата услуга, дават съвети и популяризират дейността ни. От
общо 5 максимални точки за оценка, качеството на нашата услуга към
момента е оценено с 4,5;



“Instagram” - https://www.instagram.com/visitvarnabg/;



“Twitter” - @VisitVarnaBg

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма – 106 429 лв. – за
безплатни пешеходни турове за индивидуални туристи съвместно със Съюза на
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екскурзоводите в гр. Варна, екскурзоводско обслужване на делегации,
посещаващи града по покана на община Варна, нови туристически продукти,
проучване и анализи, инициативи и събития, свързани с промотиране на туризма
на територията на община Варна, организиране и участие в конференции,
работни срещи с туроператори и медии и други иновативни маркетингови
дейности, провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна“ от
Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите;
-

Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически
обекти – 6 132 лв.;

-

Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма
в общината – 9 634 лв.;

- Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в
съответната организация за управление на туристическия район – 3 460 лв.
През първото шестмесечие на 2019 г. могат да се отбележат и следните по-значими
постижения на община Варна чрез реализация ва програмата за развитие на туризма с
приходи от туристическия данък:
След кандидатстване в конкурс по инициатива WiFi4EU и регистрирани документи
в портала на EK, община Варна беше класирана като одобрен участник. В ход е
процедура за изграждане на интернет мрежа от десет точки, покриваща
централна пешеходна зона и част от Морската градина за безплатно ползване от
жители и гости на града.
Поготвена е апликационна форма за участие в конкурса за туристически награди
Travel Awards и община Варна беше номинирана в категорията „Морска община“.
За втора поредна година беше подготвена кандидатура за конкурса „Европейска
столица на интелигентния туризъм“ за 2020 г.
Община Варна беше отличена на официална церемония в рамките на изложение
„Ваканция и Спа“, с приз за иновации „Иновационен проект на годината за
съвременни технологии“ в конкурс след оценка от жури и онлайн гласуване.
По време на редица международни туристически изложения, община Варна е
удостоена с грамоти и сертификати за добро представяне:
- Сертификат от EMITT, Истанбул /31.01-03.02.2019 г./
- Сертификат от UITT, Киев /27-29.03.2019 г./
- Диплом от Leisure, Минск /03-06.04.2019 г./
- Сертификат от LETO, Екатеринбург /05-06.04.2019 г./
- Почетна грамота от „Културен туризъм 2018“, В.Търново/18-20.04.2019 г.
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КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА
I.

Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви
капиталови субсидии, облигационен заем, трансфери.

Капиталовата програма на община Варна възлиза на 110 122 873 лв., като за
първото шестмесечие на годината са отчетени разходи за 30 252 628 лв.
Капиталова програма

Уточнен план към
30.06.2019 г.

Отчет към
30.06.2019 г.

Основен ремонт на ДМА

39 197 621

1 596 287

Придобиване на ДМА

67 641 558

27 999 198

1 625 923

224 593

356 194

0

1 301 577

432 550

110 122 873

30 252 628

Придобиване на НА
Придобиване на земя
Капиталови трансфери
Общо

Разпределението на капиталовите разходи по функции е както следва:
Функция „Образование“
На основание чл.289, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното
образование директорите на училища извършват „компенсирани промени по плана на
приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомяват за това
първостепенния разпоредител с бюджет”. Общо за функцията са отчетени капиталови
разходи в размер на 422 609 лв., от които за:
 основен ремонт – 47 082 лв., в т.ч.: ДГ 5 "Слънчо" - проект за основен ремонт на
покрив – филиал; ДГ 19 "Славейче", ДГ 24 "Детско градче", ДГ №26 "Изворче",
ДГ №34 "Лястовичка", ДГ 40 "Детски свят", ДГ 49 "Боров кът" - проекти за
основен ремонт и реконструкция на детска площадка; VІІ СУ "Найден Геров" реконструкция на съществуваща сградна газова инсталация към котелно за
отопление; НУ "Васил Левски" - проектиране, основен ремонт и реконструкция
на НУ "Васил Левски", в УПИ І-1086, кв. 70, 28 мр., кв. Аспарухово и други.
 придобиване на дълготрайни материални активи – 371 864 лв., от които:
 компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 145 933 лв.;
 оборудване и стопански инвентар за училища и детски градини – 225 931 лв.;
 нематериални активи – 3 663 лв. за програмни продукти в детски градини и
училища.
Обекти, финансирани от целева капиталова субсидия:
 ДГ 10 "Карамфилче" - "Изграждане на нова сграда към ДГ "Карамфилче" в УПИ VІІ
312 - "за детска градина", кв.17, по плана на 25-ти мр. на територията на гр.
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Варна" за 4 групи – план 1 651 326 лв. Обектът се финансира частично от целева
капиталова субсидия в размер на 1 555 861 лв., към 30.06.2019 г. няма отчетени
средства. СМР се изпълняват, съгласно линейния график. Предстои разплащане
през трето тримесечие на 2019 г. Очаквано изпълнение на обекта – 1 651 326
лв., в т.ч. целева капиталова субсидия 1 555 861 лв.
ДГ 23 "Иглика" - кв. Виница - проектиране и изграждане на нова сграда към
детска градина № 23 "Иглика" в УПИ І - за "детско заведение" кв.32а, по плана
на кв.Виница, гр.Варна. – план 967 107 лв. Обектът се финансира от целева
капиталова субсидия в размер на 836 439 лв., като към 30.06.2019 г. няма
отчетени средства. СМР се изпълняват, съгласно линейния график. Предстои
разплащане през трето тримесечие на 2019 г. Очаквано изпълнение на обекта
967 107 лв., в т.ч. целева капиталова субсидия – 836 439 лв.

Функция „Здравеопазване“
Отчетът към 30.06.2019 г. е в размер на 462 094 лв.:
 придобиване на дълготрайни материални активи – 29 544 лв. - закупен е
лекотоварен автомобил на ОП „Комплекс за детско хранене“ за осъществяване на
дейността на предприятието.
 капиталови трансфери – 432 550 лв. за: спекуларен микроскоп на СБОБАЛ –
Варна – 29 000 лв.; СБАГАЛ - за изграждане на пристройка за външен асансьор
към съществуващата сграда (в т.ч. асансьорна уредба), ремонт на покрива на
основната сграда и ремонт на три отделения в сградата на болницата - 331 790
лв.; ДКЦ 1 „Св. Клементина - Варна“ ЕООД, „СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов"Варна“ ЕООД, ДКЦ „Чайка“ ЕООД, „ДКЦ ІІІ Вл. Варненчик“ - Варна ЕООД обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за
кандидатстване във фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници",
изготвяне на проектно предложение и бизнес план, консултантска помощ при
защитата на проекта пред фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми
източници" и изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител по проекта
(решение на Общински съвет –Варна № 1588-6/39/24.04.2019 г.) – 71 760 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Отчетът към 30.06.2019 г. е в размер на 56 266 лв. за закупуване на.:
- автомобил на стойност 49 380 лв. за Домашен социален патронаж;
- инвенторна климатична сплит система на стойност 1 726 лв. за пенсионерски клуб
кв.“Кайсиева градина“ бл.65;
- 4 броя климатични системи за нуждите на дирекция „Социални дейности“ на обща
стойност 5 160 лв.
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Към 30.06.2019 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 28 933 079
лв., както следва по обекти:
- Изграждане на бул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район
Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна (СМР, комплексен доклад,
проектиране, строителен надзор, авторски надзор, отчуждителни процедури,
премахване на сгради и други), в т.ч.: подобект: СМР „от км. 0+150 до км. 2+924“ – 26
149 139 лв. Обектът се финансира частично от преходен остатък от целева капиталова
субсидия (ПМС № 224/13.10.2017 г.; писмо на Министерство на финансите № 08-00-

27

1146/30.10.2017 г.), изменено с ПМС №349/27.12.2018 г. – 23 649 394 лв.; Банков заем
– 2 499 745 лв. Безспорно това е най-значимия обект с обществена значимост.

Реално обектът съчетава изпълнението едновременно на много като вид и обеми
строителни работи. Успоредно с булеварда са проектирани и изградени локални
обслужващи платна, паркинги, пътни съоръжения, подпорни стени, спирки, електро, ВиК
и съобщителни връзки, както и всички други необходими такива провеждане на
движението по него, в зависимост от спецификата на терена и околното пространство.
Преминаването по него става без регулиране чрез светофарни уредби при пресичането
му със съществуващите пътни артерии, замествайки старите с нови кръгови кръстовища
на две нива над новият булевард.

28

Изграждането на този крупен обект способства за развитието на Варна по отношение на
нови градоустройствени и транспортни решения с цел и бъдещото развитие на града.
- Пробив на бул. „Сливница” от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. „Ян Хунияди” до бул. „Атанас
Москов” по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, в т.ч.:
Реконструкция на светофарна уредба на кръстовището на бул. "Сливница" и бул. "Янош
Хунияди" по плана на ОП 3, ж.к. "Младост" и ЗПЗ, р-н "Младост", р-н "Владислав
Варненчик", гр. Варна, в т.ч. проектиране, строителен надзор и други – 35 324 лв. от
банков заем;
За периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. от банковия заем са усвоени 2 535 069
лв., от които:
1. Разходи за финансиране на обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в
участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, по плана на район „Приморски“, район „Одесос“
и район „Младост“, гр. Варна (изпълнение на дейности: проектиране, авторски и
строителен надзор, СМР, разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за
придобиване на земя и сгради и други дейности по проекта)“ в размер на 2 499 745 лв.,
от които:
 за отчуждителни процедури (обезщетения) – 206 259 лв.
 за авторски надзор – 6 787 лв.
 за изграждане на автомобилен надлез – 2 204 883 лв.
 за геодезически услуги – 57 246 лв.
 за доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект – 24 570 лв.
2. Разходи за финансиране на обект: „Пробив на бул. „Сливница“ от о.т. 49 до
о.т. 65, от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Ат. Москов“, по плана на оп. 3, район Вл.
Варненчик, град Варна (проектиране и изграждане на светофари, авторски надзор,
строителен надзор, разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване
на земя и сгради) в размер на 35 324 лв., от които:
 за реконструкция на светофарна уредба – 35 324 лв.
Други обекти от капиталовата програма във функция „Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда“ са:
- Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение,
представляващо поземлен имот с ид.№ 10135.2569.187, находящо се в к.к. "Св.Св.
Константин и Елена" – 655 436 лв.;
- Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100
до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, в т.ч. отчуждаване 903 086 лв.
- Oсновен ремонт на ул. "Кап. Рончевски" по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, в т.ч.
строителен надзор, авторски надзор и други – 167 785 лв.;
- Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-ти м.р., гр. Варна – 682 755 лв.;
- Реконструкция на ул."Флора" по плана на 26 м.р., гр. Варна, в т.ч. СН, АН, доклад за
оценка на съответствието и др. – 80 112 лв.;
- Проектиране /ПУП/ и /ПУР/ по програма (Приложение 23 „Програма за проектиране и
планиране на обекти, включително обекти - недвижими културни ценности,
по бюджета за 2019 г. – 2020 г.“) – 193 884 лв.
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Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Отчетът за функцията към 30.06.2019 г. е в размер на 70 330 лв. за:
 "Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни и терен на стадион
"Спартак", находящ се в УПИ ІІІ "За стадион със спортно възстановителен център
и хотел", кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна" (ФО-42/21.08.2018 г.( § 31-18);
ПМС № 165/07.08.2018 г.) - за изготвяне на комплексен доклад за оценка на
съответствието на инвестиционния проект – 3 112 лв.;
 Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - северозапад и
тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ ІІІ "За стадион със спортно
възстановителен център и хотел", кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна" - за
проектиране и комплексен доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект – 35 682 лв.
 ОП „Спорт“ – за климатици и специализирана прахосмукачка - 23 972 лв.
II.

Капиталови разходи, финансирани от сметките за средства от
Европейския съюз
Към 30.06.2019 г. по оперативни програми, финансирани от сметките за средства от
Европейския съюз са отчетени капиталови разходи в размер на 40 595 696 лв., в т.ч.:
 ОП „Регионално развитие“ – 13 394 лв.
 Проект „Инженеринг - проектиране, строителство, доставка и монтаж на
машини и съоръжения и авторски и строителен надзор за подобрение на
ПТБ на Градски транспорт ЕАД – Варна“– изпълнителят по този компонент
(К9) е завел дело. Поради съдебен спор между изпълнителя и „Градски
транспорт“ ЕАД трансферът не е преведен. Капиталов трансфер може да
бъде извършен след обявяване решението на съда. Очаквано изпълнение –
2 487 001 лв.


ОП „Региони в растеж“ – 26 306 040 лв. за следните проекти:
 Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. За 2019 г.
планирани са средства за 4 инфраструктурни подобекта. Към 30.06.2019 г. са
отчетени средства в размер на 6 826 945 лв.: за обeкт „Реконструкция на
улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски", в участъка от "Подвис" до
бул. "Осми Приморски полк", в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за
подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни
подлези” – 3 937 502 лв.; „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул.
"Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул.
"Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на
МГТ по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – 2 245 572 лв.; „Реконструкция на
улична мрежа бул. "Осми Приморски полк" в участъка от бул. "Васил Левски"
до бул. "Христо Смирненски", вкл. основен ремонт на транспортно
съоръжение (пътен възел "Виница"), пешеходен подлез и мероприятия за
подобряване на достъпната среда” – 643 871 лв. Предстои въвеждането им в
експлоатация от държавна приемателна комисия.
Продължават СМР по обектите, които ще приключат през третото тримесечие
на 2019 г. За „Инженеринг за реализиране на Компонент 3 "Надграждане на
интелигентните транспортни системи"“ – не са отчетени средства към
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30.06.2019 г. Сключен е договор с изпълнител. Очаквано изпълнение –
1 384 549 лв.
Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на
град Варна“ - в проекта са включени 10 инфраструктурни подобекта. Срокът
на договорите е 19.06.2019 г., съгласно сключен договор между МРРБ, УО на
ОПРР 2014 – 2020 г. и община Варна. Към 30.06.2019 г. са отчетени средства
в размер на 8 445 800 лв. , както следва:
Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане на ДГ №1 „Светулка“ – 302 113 лв.;
Сградата е въведена в експлоатация на 12.03.2019 г.
ДГ №41 “Първи юни” – ремонт, газификация и оборудване – 591 559 лв.;
Сградата е въведена в експлоатация на 17.06.2019 г.
Основен ремонт на филиала на ДГ №12 „Ян Бибиян“– 25 203 лв.; Сградата
е въведена в експлоатация на 06.03.2019 г.
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І во ОУ "Свети княз Борис І", гр. Варна –
1 616 543 лв.; На 08.06.2019 г. е издаден акт 10 за временно спиране на
обекта.
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СУ
"Найден Геров" – 217 967 лв.; Издадено разрешение за ползване от
04.01.2019 г.
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СУ ”Димчо Дебелянов", гр. Варна – 1 046 280
лв.; На 08.06.2019 г. е издаден акт 10 за временно спиране на обекта.
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна – 2 694 090 лв.;
Издадено разрешение за ползване от 25.05.2019 г.
Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”, гр.
Варна – 821 583 лв.; На 08.06.2019 г. е издаден акт 10 за временно
спиране на обекта.
Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Стефан Караджа“ – 1 105 020 лв.; Обектът е
въведен в експлоатация.
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Никола Й. Вапцаров” – 1 851 796 лв. Издадено разрешение за ползване
от 27.05.2019 г.
Проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура
на ПГГСД „Николай Хайтов“ и на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“– 654 981
лв. Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на ПГГСД
"Николай Хайтов" – 576 993 лв. Обектът е завършен през м. юни и има
издадено разрешение за ползване. Придобиване на друго оборудване, бектаг.
Проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“.
Включени са 7 подобекта, за които има подписани договори с изпълнители.
Извършват се строително монтажни работи по всички обекти. Крайният срок
за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ е 10.07.2019 г.
Към 30.06.2019 г. са отчетени 10 378 314 лв. по обекти, както следва:
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- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в
район „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул."Янко
Мустаков", в участъка от бул. "Константин и Фружин" до ул. "Св. Елена" –
4 422 911 лв., ремонтните дейности на обекта са приключили и е съставен
констативен акт обр. 15 за установяване годността на приемане на строежа;
- Инженеринг на обект "Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа
(включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната
инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и
игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция поливна система,
растителност"- 380 861 лв. ремонтните дейности на обекта са приключили и е
съставен констативен акт обр. 15 за установяване годността на приемане на
строежа;
- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 1, включващо реконструкция на ул. "Г. Бенковски", в
участъка от бул. "Сливница" до ул. "Кракра", вкл. елементи на предблоковите
пространства, в участъка между ул. "Цар Петър", ул. "Парижка комуна", ул.
"Кракра" и ул. "Г. Бенковски" – 1 591 734 лв.; ремонтните дейности на обекта
са приключили и е съставен констативен акт обр. 15 за установяване
годността на приемане на строежа;
- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Цар
Симеон I", вкл. велоалея и пространството заключено между ул. "Козлодуй",
ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхов" – 1 353 769 лв.
Обектът е въведен в експлоатация и има издадено разрешение за ползване;
- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул.
"Михаил Колони" включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф" –
1 348 625 лв. За обекта е съставен Акт образец 10 от 21.06.2019 г. за
установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, поради
непредвидени/извънредни обстоятелства, независещи от участниците в
строителството, а именно необходимост от изменение на одобрените проекти
във връзка с откритите археологически находки в зоната на пл.“Екзарх
Йосиф“.;
- Инженеринг на обект "Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Младост (ж.к. Възраждане, I м.р.) включващо естетизация и
модернизация на пространството заключено между ул. “Ана Феликсова“, ул.
“Петър Алипиев“, улицата западно от бл. 17 и локално платно на бул. “Трети
март“ – 1 280 414 лв.; ремонтните дейности на обекта са приключили и е
съставен констативен акт обр. 15 за установяване годността на приемане на
строежа. Очаквано изпълнение - 20 965 198 лв.
ОП „Развитие на човешките ресурси“
 Проект „ Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки
множествени увреждания“– няма отчетени средства към 30.06.2019 г.
Предстои да бъде обявена обществената поръчка за изпълнение на
инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по обособени
позиции за „Основен ремонт и промяна на предназначение на два обекта във
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връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с
увреждания, включително с множествени увреждания“. Забавено е
изпълнението на дейностите, тъй като основното помещение, което е
одобрено в проекта за създаване на Център за подкрепа на лица с
увреждания, на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл.11,
вх.А, ет.1, обект 1,2, е държавна собственост съгласно Акт за частна
държавна собственост N:9378/24.08.2017 г. и в момента е в процедура на
безвъзмездно предоставяне в собственост на община Варна. Очаквано
изпълнение на обекта през четвърто тримесечие на 2019 г.
ОП „Околна среда“ – 11 781 613 лв.
 Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата
за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“.
За изграждане на инфраструктурни обекти към 30.06.2019 г. са отчетени
средства в размер на 11 781 613 лв. за реконструкция, модернизация и
разширение на ПСОВ - к.к. "Златни пясъци". Изпълнени са СМР по няколко
подобекта. Доставени са машини и съоръжения. Строителните конструкции на
сграда въздуходувна за механично пречистване на водата; монтирано е
оборудване на водна помпена станция. Дейностите по изпълнение на СМР са
спрени във връзка с изискванията на Закона за устройство на черноморското
крайбрежие до 01.10.2019 г. Очаквано изпълнение за: „Реконструкция,
модернизация и разширение на ПСОВ - к.к. "Златни пясъци " – 21 471 360 лв.
 „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната
мрежа в СО "Ален мак" – към 30.06.2019 г. няма отчетени средства. Изпълнен
е Главен канализационен клон 2. Не е започнало изграждането на Главни
клонове 3 и 4. Дейностите по изпълнение на СМР са спрени във връзка с
изискванията на Закона за устройство на черноморското крайбрежие до
01.10.2019 г. Очаквано изпълнение – 1 814 080 лв.
 „Програма за морско дело и рибарство“ - 2 494 649 лв.
 Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“,
местност "Карантината“, район "Аспарухово“, oбщина Варна“ - 2 494 649 лв.
Сключен е договор за изпълнение на СМР. През месец юни 2019 г. е открита
строителна площадка.
ІІІ. Проекти в община Варна, финансирани със средства по други международни
програми (ДМП)
През 2019 г. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване
"Николай Хайтов" изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане
принципите на дуалното обучение в българската образователна система" (проект
"Домино"), д.326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка".
Той се финансира в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез
МОН и покрива 100% от размера на одобрените разходи.
За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са отчетени средства в размер на 8 108 лв., от
които: 4 350 лв. разходи за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
(закупени са 2 броя настолен циркуляр и 1 брой фреза вертикална) и 3 758 лв. разходи
за придобиване на стопански инвентар (закупена е 1 брой многофункционална
прахосмукачка).
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ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА
През 2019 г. община Варна реализира проекти, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз
(ЕС), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни
програми (ДМП) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП
"Околна среда" 2014-2020; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020–функция „Образование”, с конкретен бенефициент Министерство на образованието
и науката; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; ОП „Регионално развитие“ 2007-2013; ОП
„Добро управление“ 2014-2020; ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020;
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.; проекти и програми в бюджета на
община Варна (международни проекти) и във функциите „Образование” и „Култура и
религиозни дейности” – Регионален исторически музей – Варна и Регионална
библиотека „П. Р. Славейков“.
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. в бюджета на община Варна, при
начално салдо 19 700 221 лв., са постъпили средства в размер на 17 609 932 лв., като
трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 9 821 261 лв. са осигурени
средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 9 667 563 лв.
са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-3 364 852 лв.) са
възстановени заеми в бюджета; 46 767 лв. са получени чрез нефинансови предприятия
текущи трансфери от КФП по международни и други програми; 6 361 241 лв. са
осигурени временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС - предоставени
чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд
съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. (авансово финансиране по проект "Подготовка и
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в
агломерация к.к. „Златни пясъци", община Варна" по ОП „Околна среда" 2014-2020),
като същите са възстановени към 30.06.2019 г. Извършени са разходи в размер на
41 633 006 лв., от които 1 037 310 лв. са за заплати, осигурителни вноски на персонала,
издръжка и др.; 28 722 701 лв. за основен ремонт на ДМА; 11 859 601 лв. за
придобиване на ДМА и 13 394 лв. капиталови трансфери за нефинансови предприятия.
Наличните средства по сметки в края на отчетния период 30.06.2019 г. възлизат на
11 847 886 лв.
Извършените капиталови разходи, в размер на 40 595 696 лв., са отчетени по
следните проекти:
1. Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци",
община Варна" – отчетени са разходи в размер на 11 781 613 лв., от които 580 993 лв.
са осигурени със средства от облигационен заем.
2. Проект "Модернизация на образователната инфраструктура на
територията на град Варна" - отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер
на 8 445 800 лв.
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3. Проект
"Подобряване
и
модернизиране
на
образователната
инфраструктура на ПГГСД "Николай Хайтов" и на ПГИ "Д-р Иван Богоров" град
Варна" – отчетени са капиталови разходи в размер на 654 981 лв., от които:
 разходи за основен ремонт на ДМА – 576 993 лв.;
 разходи за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения в размер
на 77 988 лв.
4. Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" –
отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 10 378 314 лв.
5. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" –
отчетени са капиталови разходи за разширяване и реконструкция на улични артерии,
свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) в размер на
6 826 945 лв.
6. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна" – с трансфер за
финансиране към „Градски транспорт“ ЕАД са извършени разходи за инженеринг проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения за ремонт на
автобусния парк и авторски и строителен надзор за подобрение на ПТБ на "Градски
транспорт" ЕАД – Варна в размер на 13 394 лв.
7. Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност "Карантината“, район "Аспарухово“, Община Варна“ отчетени са разходи за основен ремонт на обект „Модернизация и реконструкция на
рибарско пристанище "Карантината", местност "Карантината", район "Аспарухово“ в
размер на 2 494 649 лв. (авансово плащане).
Във връзка с решение на Общински съвет - Варна №1066-4, т.ХV по протокол
№26/31.01.2018 г. и предоставени през 2018 г. средства по възмездна финансова
помощ (§ 72-01) за мостово авансово финансиране в размер на 202 654 лв. по проект
„Активни в труда на територията на община Варна“ по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г., през отчетния период е изцяло възстановена сумата по
възмездна финансова помощ, като през месец април 2019 г. е внесена сума в размер на
89 107 лв.
През отчетния период община Варна сключи нов договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания на територията на община Варна“ по ОП „Развитие на
човешките ресурси” 2014–2020. Срокът на договора е 09.05.2019 г. – 08.05.2021 г. (24
месеца). Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 1 110 795 лв. Проектът
предвижда изграждане на капацитет за предоставяне на почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за възрастни хора над 65 години с ограничения или в
невъзможност за самообслужване и хора с увреждания на територията на община Варна
и разширяване на мрежата от достъпни и качествени услуги в домашна среда.
Индикативният брой на потребителите е 495 лица.
По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 с конкретен
бенефициент МОН, в общинските училища и детски градини (дейност 311„Детски
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градини”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” и
дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка")
стартираха следните два нови проекта:
 Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите
специалисти" с продължителност 3 учебни години и включва дейности по:
- подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните
умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на
от 1 до 3 квалификационни кредита;
- подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за
придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на
подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионалноквалификационна степен.
 Проект „Подкрепа за успех“ - насочен към училища с ученици, които имат
различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане
от образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до
VII клас. В проекта са включени 18 общински училища, в които има деца от уязвими
групи и такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без
образование, с основно образование или в момента са без работа.
През отчетния период успешно приключи реализацията на следните
проекти:
 проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна Фаза 1" по ОП „Околна среда“ 2014-2020;
 проект "Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на
ПГГСД "Николай Хайтов" и на ПГИ "Д-р Иван Богоров" град Варна" по ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020.
ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са отчетени постъпили текущи помощи и
дарения от ЕС в размер на 145 073 лв.; постъпили са средства в размер на 187 795 лв.
като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; (-2 047 лв.) са
възстановен трансфер за временно финансиране до получаване на средства от
Управляващия орган на разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от
секторна програма „Еразъм+” д. 388; 212 447 лв. са отпуснати заемообразно средства от
бюджета на община Варна; (-73 402 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 47 428 лв.
са събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС. Извършени са
разходи в размер на 517 102 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, за
издръжка и др.
През отчетния период Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, функция
„Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 758 участва в два нови проекта:
 проект Европеана - „Europeana Common Culture“, съфинансиран от
Механизъм за свързване на Европа на Европейския съюз, като продължава процеса по
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предоставяне на дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти
от европейското културно-историческо наследство, в качеството си на агрегатор за
България към Европеана. Срок на договора 01.01.2019 г. – 30.06.2020 г. (18 месеца).
Размерът на индикативния бюджет по проекта за Регионална библиотека „П. Р.
Славейков“ е 39 344 лв.;
 проект „Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология“
– „CULT – Collaboration and Utilization through Library Technology“ по Програма
„Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектното задание се фокусира върху следните
области на въздействие:
- повишаване на квалификацията на служителите, чрез обмяна на опит и
използване на натрупаните знания за подобряване на вече съществуващите услуги във
варненската библиотека;
- развитие на европейско пространство за учене през целия живот и повишаване
на
информираността
на
служителите
за
модернизацията
на
библиотечноинформационните дейности, продукти и услуги чрез европейско сътрудничество между
сродни институции и специалисти за приемане и използване на добри практики.
През отчетния период успешно приключи реализацията на следните
проекти:
 Проект "CityWalk" по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав"
2014-2020 г.;
 DBS Gateway Region („Регионално и транспортно развитие на региона Дунав–
Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския
регион и Далечния изток“) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав
2014-2020“.
ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ДРУГИ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

През
2019
г.
Професионалната
гимназия
по
горско
стопанство
и
дървообработване "Николай Хайтов" изпълнява дейности по проект "Швейцарска
подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна
система" (проект "Домино"), д.326 "Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка". Той се финансира в рамките на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество чрез МОН и покрива 100% от размера на одобрените
разходи.
За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са отчетени постъпили средства в размер
на 39 519 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 3 501 лв. са
събраните средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС.
Извършени са разходи в размер на 43 020 лв., от които за издръжка и стипендии на
учениците 34 912 лв.; 4 350 лв. разходи за придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения и 3 758 лв. разходи за придобиване на стопански инвентар.
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Изпълнението на бюджета през отчетния период е фокусирано към приоритетните
направления в бюджета чрез ефективно разходване на бюджетните средства, спазване
на строга финансова дисциплина и поддържане на финансова стабилност.
Общината продължава да работи по всички общински програми и проекти с различна
насоченост по съответните функции.
Продължава изпълнението на капиталовата програма и през второто шестмесечие на
годината.
Всички дейности на община Варна в различните напрвления спомагат за създаване на
условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и
подобряване качеството на живот.
Тези усилия бяха оценени по достойнство и от кредитната агенция БАКР, която през
м.юни 2019 г. потвърди Кредитния рейтинг на град Варна:
Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна
Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна
Финансовата прогноза на общината е изготвена за периода 2019 г. - 2021 г.
Присъденият от БАКР кредитен рейтинг се основава на следните параметри, посочени в
доклада на рейтинговата агенция:
-

община Варна запазва положителния си темп на изменение на населението, дори
с леко увеличение;
- община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в
трудоспособна възраст спрямо средния за страната;
- гъстотата на населението в общината е многократно по-висока от средната за
страната;
- равнището на безработица е ниско – 2,8%, което е най-ниското за последните
десет години;
- стабилно състояние на основните приходни пера;
- значителен размер на инвестиционната програма;
- община Варна няма просрочени задължения.
Анализът на рейтинговата агенция показва, че община Варна е с благоприятно
финансово състояние и ще реализира положителен оперативен резултат през целия
прогнозен период, свободният паричен поток също е положителен.
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