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ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода
01.01.2020 – 30.09.2020 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси,
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., указанията на дирекция
„Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС № 7/01.10.2020 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
Във връзка с пандемията в световен мащаб от COVID-19, Народното събрание, със
свое решение от 13.03.2020 г., обяви извънредно положение на територията на Република
България за срок от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., удължено до 13 май 2020 г., а
до края на м.юли 2020 г. е обявена извънредна епидемична обстановка, която е удължена
до 30 ноември 2020 г. Извънредното положение постави под изключително сериозен
натиск общинските бюджети заради намалените приходи и необходимостта от извършване
на извънредни разходи от общините, свързани с кризата и ограничителните мерки за
борба с коронавируса и по изпълнение на противоепидемичните мерки.
В изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването, с цел предотвратяване
струпването на хора на едно място, бяха затворени детски градини, детски ясли, хотели,
музеи, зоопаркове, всички спортни комплекси, зали, басейни, прекратени бяха и всички
спортни и културни прояви и състезания от спортния и културния календар на общината
и т.н. По този начин кризата се отрази негативно върху публичните финанси на всички
общини. Въпреки това, община Варна предприе специални мерки за подкрепа на местната
икономика и облекчаване на бизнеса и гражданите на гр. Варна:
-

-

с решение на Общински съвет – Варна с № 200-1(5) от 16.04.2020 г. се
освободиха от заплащане на такси за детски ясли и детски градини
родителите на децата ползващи тези услуги за срока до отмяна на въведеното
извънредно положение.
с решение на Общински съвет – Варна № 201-1 (5) от 16.04.2020 г. се освободи
заплащането на цена за кратковременно паркиране в рамките на
територията на „Синя зона” за срока на въведеното извънредно положение.
Друга мярка, която беше въведена, е че живущите по постоянен адрес и
юридическите лица предплатили цената за режим на локално платено паркиране
в „Синя зона” се компенсират за периода, в които тя не е работила, чрез
прихващане през следващите месеци. Целта бе да се избегне струпването на голям
брой хора в градския транспорт;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

с решение на Общински съвет – Варна № 202-1(5) от 16.04.2020 г. се освободиха
от заплащане на такса пазари, тържища, панаири, тротоари, улични
платна в това число и вендинг автомати, поставени на открито, и др. и цена
на услугата сметоизвозване, обектите, които попадат в обхвата на заповедта на
Министъра на здравеопазването и преустановиха дейност;
със същото решение на Общински съвет – Варна се освободиха от заплащане
на наемни цени за право на разполагане обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ и
цена на услугата сметоизвозване и обекти общинска собственост, които попадат в
обхвата на заповедта на Министъра на здравеопазването и преустановиха
дейност;
с решение на Общински съвет – Варна № 203-1(5) от 16.04.2020 г. се освободиха
от заплащане на дължимите месечни наеми на общински жилищни имоти
за настаняване на граждани с установени жилищни нужди;
удължаване срокът за плащане на данъчни задължения и такса битови
отпадъци– удължи се срока на плащане с 5 % отстъпка до 30.06.2020 г. на
данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху
превозните средства;
с решение на Общински съвет – Варна № 204-1(5) от 16.04.2020 г. се удължи срока
за заплащане на дължимите такса пазари, тържища, панаири, тротоари, улични
платна, цени за право на разполагане на обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ и цена на
услугата сметоизвозване, наемни цени по договорите за наем реклами и общински
обекти;
с решение на Общински съвет – Варна № 205-1(5) от 16.04.2020 г. е удължен
срока до един месец от отмяната на въведеното извънредно положение на
издадените абонаментни карти на преференциални цени на категориите лица по
чл. 12 от Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на
община Варна и т.н.
Общински съвет – Варна прие нови мерки за облекчения на бизнеса и гражданите:
с решение на Общински съвет – Варна № 224-3(6) от 13,14.07.2020 г., за срока
на въведената с решение на Министерски съвет епидемична обстановка,
задължените лица по чл. 34 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, чиито деца не
посещават детски ясли и детски градини, включително и децата, придобили
удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи
клас, се освобождават от заплащане на пълния размер на таксата;
със същото решение за срока на въведената с решение на Министерски съвет
епидемична обстановка задължените лица по чл. 34 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Варна, чиито деца, посещават детски ясли и детски градини, включително и
децата, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи
на прием в първи клас заплащат такса за ползване на целодневни детски ясли и
детски градини, съобразно посещаемостта, определена на база пълния размер на
таксата;
с решение на Общински съвет – Варна № 226-3(6) от 13,14.07.2020 г. за периода
01.06.2020 г. до 31.12.2021 г. се освободиха от заплащане задължените лица
ползватели на услугите за издаване на разрешение за таксиметров превоз на
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пътници и за издаване на комплект от 2 броя стикери към разрешение за
таксиметрова дейност;
- с решение на Общински съвет – Варна № 242-3(6) от 13,14.07.2020 г. се дава
възможност на лицата, подали декларация по чл. 19 от Наредбата на Общински
съвет – Варна за определяне размера на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Варна за определяне на такса за битови отпадъци според
количеството за 2020 г. и попълнили т. 2 от същата, за подаване еднократно на
коригираща декларация в срок до 31.07.2020 г. относно вида и броя на
необходимите съдове, които ще се ползват и периода, в който ще се осъществява
дейността;
- с решение на Общински съвет – Варна № 242-3-1(6) от 13,14.07.2020 г. се
отсрочва заплащането на възникналите задължения за туристически данък за
периода на извънредното положение и противоепидемичната обстановка в срок до
15.11.2020 г.
- с решение на Общински съвет – Варна № 242-3-2(6) от 13,14.07.2020 г. се
освободиха частично с / 40%/ физическите и юридическите лица от заплащане на
такса за ползване на тротоари, площади и улични платна за периода 14.05.2020 г.
до 31.12.2020 г.
Всички тези мерки дават своето негативно отражение върху размера на получените
приходи по бюджета за 2020 г. Въпреки това, община Варна ще продължи да подпомага
засегнатите сектори на бизнеса и гражданите.
Първоначалният бюджет на община Варна за 2020 г., приет от Общински съвет Варна е в размер на 383 700 000 лв.

Първоначален план

383 700 000 лв.

Корекции

17 271 985 лв.

Уточнен план
към 30.09.2020 г.

400 971 985 лв.

.

Уточненият план на приходите на община Варна към 30.09.2020 г. възлиза на
400 971 985 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с
Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства, общо в размер на
17 271 985 лв.:


Служебна промяна /корекции /във взаимоотношенията на община Варна
с Централния бюджет – увеличение в размер на 12 213 447 лв.:
 за функция „Образование“ увеличението е в размер на 6 377 451 лв. за:
 компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16годишна възраст – 69 905 лв;
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 за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училища и
за допълнително финансиране на издръжката на паралелки за придобиване на
квалификация по защитени специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на
труда по ПМС 77 от 2020 г.– 318 491 лв.;
 промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните
държавни дейности по данни на националната електронна информационна
система на МОН към 01.01.2020 г. по ПМС 381 от /2019 – 1 892 379 лв.;
 трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия
персонал, съгласно ПМС № 59/2020 г. в размер на 13 170 лв.;
 получени средства от ЦБ за закупуване на познавателни книжки, учебници,
помагала по ПМС 78 от 2020 г. в размер на 1 811 950 лв.
 средства за стипендии на деца с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2020 г. по ПМС №84, ПМС №98, ПМС №120 и ПМС №133 – общо
за 42 525 лв.
 за национална програма Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
по ПМС 142/2020 г. и ПМС 233/2020 г. общо средства в размер на – 2 044 465
лв.
 за национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по ПМС 223/2020 и ПМС 253/2020 – 184 566 лв.
 за функция „Здравеопазване“ - корекцията е в размер на 877 263 лв., както
следва:
 получени средства в размер на 3 538 лв. за пътни разходи на правоимащи
болни за първо и второ тримесечие на 2020 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
99 035 лв.
 допълнителни трансфери за Здравеопазване и социални грижи -по ПМС 176
/2020 – за 774 690 лв.
 за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – налице е
увеличение от 2 983 701 лв., както следва:
 компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния
автомобилен транспорт за първо, второ и трето тримесечия на 2020 г. – общо
за 2 579 061 лв.
 средства за изплащане на присъдени издръжки за първо и второ тримесечие на
2020 г. – общо в размер на 35 328 лв.
 допълнителни трансфери за социални грижи по ПМС 176 /2020 г. – 369 312 лв.
 за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозна дело“ - корекцията
представлява увеличение в размер на 116 775 лв. за допълнителни трансфери
за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност по ПМС 166 /2020 г.
 за функция „Икономически дейности“ - корекцията представлява увеличение в
размер на 1 858 257 лв. от получени субсидии за вътрешноградски и
междуселищни превози за първо, второ и трето тримесечие на 2020 г.


Получени трансфери, подробно описани в текста за трансферите.
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Отчетът на приходите за държавни и местни дейности към 30.09.2020 г. е в размер на
229 352 974 лв. и спрямо 2019 г. процентът на изпълнение възлиза на 101%.
Реалният размер на получените приходи за деветмесечието възлиза на 286 105 373
лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-56 752 399 лв.) за
балансиране на приходната и разходната част на бюджета и представляват 71%
изпълнение към уточнения план и 74% от първоначлния план за 2020 г.

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 §3111)
 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
30.09.2019 г.

522 227

Уточнен
план
30.09.2020

Отчет
30.09.2020 г.

Разлика
2020/2019

% на
изп.спря
мо
уточнен
план 2020
-254 360
43

619 560

267 867

110 859 451 172 272 242

130 666 061

19 806 610

75

107 931 044

167 726 153

126 527 198

18 596 154

75

41 154

38 866

38 866

-2 288

100

2 907 416

4 507 223

4 118 241

1 210 825

91

-18 244

1 919

-20 163

2 059 258

3 960 195

3 960 195

1 900 937

-10 173 639

9 087 528

-15 185 396

-5 011 757

103 267 297 185 939 525

119 708 727

16 441 430

100

64

Видно от тоблицата е, че за деветмесечието на 2020 г. приходите за делегирани от
държавата дейности са с 16 441 430 лв. повече спрямо същия отчетен период на 2019 г.,
главно под формата на Обща субсидия - §31-11 по съответните функции, описани по-горе
в текста.
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II.

Отчет на приходите за местни дейности:

Първоначалният бюджет за 2020 г. на местните приходи възлиза на 213 934 117 лв., а
отчетът към 30.09.2020 г. е в размер на 109 644 213 лв. Трябва да отбележим, че реалният
размер на получените приходи за деветмесечието на годината възлиза на 142 123 722
лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-32 479 475 лв.) за
балансиране на приходната и разходната част на бюджета. Реално получените приходи
за деветмесечието на 2020 г. представляват 66% изпълнение от плана за 2020 г.

Отчет
30.09.2019 г.

Уточнен план
30.09.2020

113 353 746

168 332 963

110 123 520

-3 230 226

-Имуществени и други данъци

65 696 340

91 600 000

66 896 940

1 200 600

-Неданъчни приходи, в т.ч.:

47 657 406

76 732 963

43 226 580

-4 430 826

1 533 334
813 288

8 070 000
2 891 100

447 879
755 383

-1 085 455
-57 905

-обща изравнителна субсидия (по §3112)

148 725

232 400

174 300

25 575

-целева субсидия за капиталови
разходи (по §31-13)

664 563

2 658 700

581 083

-83 480

Трансфери от и за бюджети и
сметки за средствата от ЕС
Временни безлихвени заеми

-12 969 830

-17 595 417

-5 580 932

7 388 898

-6 269 528

3 456 373

-28 742

6 240 786

Финансиране на дефицита /
излишъка

26 862 321

57 947 441

4 375 018

-22 487 303

121 789 997

215 032 460

109 644 247

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

Продажба на нефинансови активи
Взаимоотношения с Централния
бюджет:

Всичко

Отчет
30.09.2020 г.

Разлика
2020/2019

-12 145 750

Процентът на изпълнение на Приходите за местни дейности за 9 месечието на 2020 г.
спрямо това за 2019 г. е 90%.
Имуществени и други данъци
При планирани за годината Имуществени и други данъци от местните приходи
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91 600 000 лв., отчетът към 30.09.2020 г. е в размер на 66 896 940 лв. – 73 % изпълнение
от годишния план.
Изпълнението на отделните видове местни данъци към 30.09.2020 г. е, както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ

отчет
30.09.2019 г.

План
2020 г.

отчет
30.09.2020 г.

Разлика
2020/2019

Данък в/у доходите на физически лица

678 322

1 600 000

559 569

-118 753

Патентен данък

258 169

350 000

204 162

-54 007

Данък върху таксиметров превоз на пътници

420 153

1 250 000

355 407

-64 746

Имуществени данъци, в т.ч.:

65 018 018

90 000 000

66 337 238

1 319 220

Данък върху недвижими имоти
Данък върху наследствата

25 745 441
16 548

32 100 000

25 076 565
2 351

-668 876
-14 197

Данък върху превозните средства

17 600 581

21 700 000

17 789 441

188 860

Данък при придобиване на имущество по възмезден
начин
Туристически данък

18 304 021

32 000 000

22 367 860

4 063 839

3 351 427

4 200 000

1 101 021

-2 250 406

133

133

66 896 940

1 200 600

Други данъци
Всичко Имуществени и други данъци

65 696 340

91 600 000

Спрямо същия период на 2019 г. са събрани с 1 200 600 лв. повече приходи, което
е 101%., което се дължи основно на Данък при придобиване на имущество по възмезден
начин. Това изпълнение компенсира по-слабото изпълнение на Данък върху недвижимите
имоти, Данък върху доходите на физически лица и Туристически данък. Изпълнението на
Имуществените и други данъци като цяло е в по-голям размер от този за същия период на
2019 г. - 101%.
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В същото време е налице тенденция за намаляване на приходите от туристически
данък /туристическият бранш е един от на-засегнатите отрасли от кризата/. С решение
на Общински съвет – Варна № 242-3-1(6) от 13,14.07.2020 г. се отсрочва заплащането на
възникналите задължения за туристически данък за периода на извънредното положение
и противоепидемичната обстановка.
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 деветмесечието на 2020 г., са постъпили 43 226 580 лв. неданъчни приходи
за местни дейности - спрямо същия период на 2019 г. изпълнението е с 4 430 826 лв. помалко неданъчни приходи.
Повече приходи са постъпили спрямо 2019 г. единствено от Продажба на стоки и
услуги и от Концесии. Всички останали Неданъчни приходи бележат намаление спрямо
2019 г.

Неданъчни приходи
/ местни /
Приходи oт собственост, в т.ч. от:

Отчет
30.09.2019 г.

План
2020 г.

Отчет
30.09.2020
г.

Разлика
2020/2019

9 397 739

21 145 811

9 816 847

419 108

продажба на стоки и услуги

5 371 411

15 763 000

6 887 877

1 516 466

наем имущество

2 020 619

2 641 000

1 448 837

-571 782

наем земя

1 569 463

2 172 100

1 328 720

-240 743

дивиденти

244 319

350 000

469

-243 850

приходи от лихви §24-08 +§24-19

191 927

219 711

150 944

-40 983

32 843 187

41 980 100

30 086 771

-2 756 416

3 337 505

4 801 089

3 051 754

-285 751

Други приходи (§36)

146 528

200 000

128 776

-17 752

Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите

-560 146

-1 327 595

-1 629 857

-1 069 711

1 533 334

8 070 000

447 879

-1 085 455

886 283

1 800 000

1 234 385

348 102

72 976

63 558

90 025

17 049

47 657 406

76 732 963

43 226 580

-4 430 826

Общински такси
Глоби, санкции, наказателни лихви

Постъпления от продажба на нефинансови активи
Приходи от Концесии
Помощи и дарения от страната и
чужбина(§45+§46)
Всичко неданъчни приходи / местни /
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Към 30.09.2020 г. постъпилите Приходи и доходи от собственост (продажба на
стоки и услуги, наеми на имущество и земя, дивиденти и лихви) са 9 816 847 лв., което в
сравнение със същия период на 2019 г. е с 419 108 лв. повече.
Основен дял в отчетените за деветмесечието на 2020 г. неданъчни приходи заемат
Общинските такси – отчетени са приходи от тях в размер на 30 086 771 лв., с 2 756 416
лв. по-малко от събраните за същия период на 2019 г.
В таблицата по-долу е показано изпълнението на приходите по видове общински такси:

Видове общински такси

Отчет
30.09.2019

План
2020

Отчет
30.09.2020

Разлика
2020/2019

за ползване на детски градини

3 100 479

4 400 000

1 792 956

-1 307 523

за ползване на детски ясли

1 200 259

1 600 000

951 427

-248 832

377 442

510 000

401 256

23 814

1 230 313

1 667 200

821 377

-408 936

23 588 511

29 000 000

22 746 609

-841 902

46 800

68 000

20 670

-26 130

за технически услуги

161 157

226 300

142 563

-18 594

за административни услуги

920 397

1 192 000

824 128

-96 269

за откупуване на гробни места

67 874

95 000

65 335

-2 539

за притежаване на куче

50 990

60 000

52 660

1 670

2 098 965

3 161 600

2 267 790

168 825

32 843 187

41 980 100

30 086 771

-2 756 416

за ползване на ДСП и общински
социални услуги
за ползване на пазари, тържища,
тротоари и други
за битови отпадъци
за ползване на общежития
и други по образованието

други общински такси
Всичко общински такси

Най-голям относителен дял от отчета на приходите от общински такси има Таксата за битови
отпадъци – 75 %, следват тези от ползване на детски градини и ясли и т.н.
Приходите от Общински такси са намалели спрямо същия отчетен период на 2019 г. с
2 756 416 лв., което е вследствие на отражението на корона вирусната пандемия върху
икономиката на държавата, общината и отделните граждани. Намалелите приходи в сравнение
с 2019 г. от за ползване на детски градини, ясли, общежития са вследствие на тяхното
затваряне. Всички описани в началото на доклада мерки също водят до негативно отражение
върху приходната част на бюджета.
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Глоби, санкции и наказателни лихви
Отчетът на приходите е в размер на 3 051 754 лв., като изпълнението спрямо
деветмесечието на 2019 г. възлиза на 91 %.
Постъпления от продажба на нефинансови активи - постъпилите приходи от
продажба на собственост са 447 879 лв., т.е. 5 % от годишния план за 2020 г.
Приходи от концесии - изпълнението на приходите от концесии за отчетния период
възлиза на 1 234 385 лв., т.е. 68 % от годишния план за 2020 г. и с 348 102 лв. повече
от 2019 г.
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС
към 30.09.2020 г.
Трансферите по отчета на бюджета извън взаимоотношенията на община Варна с
Централния бюджет към 30.09.2020 г. възлизат на /-1 620 737 лв./, от които получени за
5 060 147 лв. и предоставени за /-6 680 884 лв./
а) Получени трансфери 5 060 147 лв.
От получените трансфери общо за 5 060 147 лв., 5 019 291 са по параграф 61-01
„Трансфери между бюджети – получени трансфери”, 36 509 лв. са по параграф 61-05
„Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” и 4 347 са по параграф 6401 „Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП” (ПУДООС).
По източници на финансиране и предназначение получените трансфери са както следва:
 3 785 194 лв. от МТСП, в т.ч.: 3 735 635 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; 13 050 лв. от АСП за
Хранителния комплекс по д-р ФС01-0565/30.04.2020 с община Варна за проект
„Целево подпомагане с топъл обяд в община Варна”, финансиран по програма
„Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация
2020”; 36 509 лв. по програми за временна заетост на МТСП
 1 083 333 лв. от МРРБ за ремонт на аварирал тръбопровод във Варненското езеро,
съгласно споразумение РД-02-30-17/14.05.2020 г.
 101 360 лв. от МК, от които 76 593 лв. за археологически проучвания и по проекти
на РИМ и 24 767 лв. за проект по програма „Българските библиотеки –
съвременни центрове за четене и информираност” и възстановени неусвоени
средства от трансфер от 2019 г. на РБ
 80 971 лв. от МОН за училища за провеждане на Национални олимпиади –
областен кръг и по схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко”
 4 942 лв. от ЦИК за възнаграждения ОИК Местни избори 2019 г.
 4 347 лв. от ПУДООС по проект „Природата - моят приятел” на ОУ „Черноризец
Храбър” и за финансиране на Спасителния център към „Зоопарк-СЦ”
б) Предоставени трансфери /-6 680 884 лв./
От предоставените трансфери общо за /-6 680 884 лв./, по §61-02 „Трансфери между
бюджети – предоставени трансфери” са /-3 613 276 лв./ и по параграф 62-02 „Трансфери
между бюджети и сметки за средствата от ЕС – предоставени трансфери” са /-3 067 608
лв./
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Трансферите по §61-02 в размер на /-3 613 276 лв./ са предоставени по договори и
финансови споразумения за други бюджети както следва:
 /-1 840 251 лв./ на МВР, съгласно договор за издръжка на звено Общинска
полиция
 /-1 400 140 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. 5 402 лв. са предоставени на Аксаково от ОП „УПО“
за каско и данъци на камионите за събиране на зелени отпадъци
 /-327 296 лв./ за финансиране на културни институти – трансфери по договори с
МК за ТМПЦ /-240 000 лв./, за ДКТ /-50 000 лв./, за БНТ Регионален център Варна
/-21 296 лв./, за Изпълнителна агенция „Национален филмов център” финансова
подкрепа чрез фонд „Култура” за филмов фестивал „Златната роза” /-16 000 лв./
 /-43 980 лв./ на Икономическия, Техническия, Медицинския университети и на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за младежки инициативи, организирани от Студентските
съвети и по фонд „Култура”
 /-1 609 лв./ на МОН „Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование” от училища и детски градини по споразумения за
предоставяне на трансфер във връзка с извършване на слухово-речева
рехабилитация. Споразуменията са сключени на основание чл.36 ал.4 от
Наредбата за финансиране на институции в системата на предучилищното и
училищно образование, приета с ПМС 219/05.10.2017 г.
Предоставените трансфери за сметки за средствата от Европейския съюз по §62-02 са /3 067 608 лв./ за проекти по СЕС-КСФ, СЕС-РА и СЕС-ДЕС в системата на общината:
 /-3 082 537 лв./ за проекти по СЕС-КСФ и СЕС-РА на община Варна – финансиране
собственото участие на общината и разходи за СМР, ВиК, възстановимо ДДС,
консултантски услуги и др. по Оперативни програми „Околна среда” (КФ),
„Региони в растеж”, „Регионално развитие”, „Наука и образование за
интелигентен растеж”, „Програма за морско дело и рибарство”. Тук се включват
проектите „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината” /-1 383 413 лв./, „ПСОВ Златни пясъци”/-820 332 лв./,
„Естетизация и модернизация на градската среда на Варна” /-260 465 лв./,
„Интегриран градски транспорт на Варна втора фаза” /-196 563 лева/, проекти в
образованието по ОП НОИР /-146 104 лв./, „Бюджетна линия за Община Варна –
бенефициент по приоритетна ос 1” /-58 396 лв./, „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна” /-54 950 лв./,
„Изграждане на център за грижа за лица с различни форми на деменция” /-54 116
лв./ и др.
 14 929 лв. за СЕС-ДЕС на община Варна – възстановимо временно финансиране
до получаване на средства от Управляващия орган за разпоредители с бюджет от
системата на общината, в т.ч.: училища от дирекция ОМД по проекти от секторна
програма „Еразъм+” 11 216 лв.; РИМ по проект „Гейси-68” 8 801 лв.; Регионална
библиотека по проекти „Европеана” и „КУЛТ – сътрудничество и обвързаност чрез
библиотечната технология” по програма „Еразъм+” /-3 868 лв./, както и /-1 220
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лв./ по споразумение за сътрудничество за проект на Община Варна
„FESTIVALLINKS" в помощ на музикалните фестивали да се справят с
нарастващото предизвикателство за развитието на публиката.
ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ
Усвояване на дългови инструменти
1. През периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г. продължи усвояването на средства
по банковите заеми както следва:
1.1. Усвояване 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“ в размер на 6 271 851 лв.
1.2. Усвояване в размер на 11 176 839 лв. по договор за заем за финансиране
на проектите:
- „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по плана на кв.
„Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр.
Варна“;
- „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана
на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул.
„Студентска”, гр. Варна“;
- „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и фитнес площадки на
открито в училищата на територията на община Варна“;
- „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски
градини и детски ясли на територията на община Варна“;
- „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна“.
1.3. Усвояване по договор с Европейската банка за възстановяване и развитие
в размер на 1 101 158 лв. (563 013 евро), в т. ч. за проект „Естетизация и модернизация
на градската среда във Варна“ – 87 561 лв. и за проект „Зона за платено улично
паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна” –
1 013 597 лв.
2. През отчетния период продължи усвояването на средства по договори за заем
чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ както следва:
2.1. Усвояване в размер на 2 394 241 лв. по договор за заем за финансиране
на проект „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“,
кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна /ПИ
10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна“ сключен с
„Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд
за градско развитие за Северна България“ и „Експресбанк“ АД, съфинансираща
институция по инструмента.
2.2. Усвояване в размер на 820 849 лв. по договор за заем за финансиране на
проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“,
местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“, финансиран по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 год. и проект „Реконструкция на улица
от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст
„Карантината“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна“ сключен с „Регионалния фонд за градско
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развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна
България“ и „Експресбанк“ АД, съфинансираща институция по инструмента.
Параметри на нови дългови инструменти
През отчетното деветмесечие съгласно решение № 1577-6 от Протокол
№
39/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна, община Варна сключи договор за
инвестиционен кредит в размер на 1 346 328 лв. с „Регионалния фонд за градско
развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна
България“ и „Експресбанк“ АД, съфинансираща институция по инструмента. Целта на
заема е съфинансиране на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда
филиал ТМПЦ – Варна“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г.
Основни параметри на заема:
 Кредитори:
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД
- Кредитна линия Б: „Експресбанк“ АД
 Максимален размер на кредита – до 1 346 328 лв., разпределен както следва:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
• Размер на кредита - до 794 333 лв.
• Валута – лева
 Срок на кредита – 132 месеца
 Срок на усвояване – 24 месеца
• Срок за погасяване – 108 месеца
• Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б. Към датата
на подписване на договора за кредит лихвения процент по кредитна линия А се равнява
на 0,12%.
• Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи
на Община Варна.
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
•Размер на кредита - до 551 995 лв.
 Валута – лева
• Срок на кредита – 132 месеца
• Срок на усвояване – 24 месеца
• Срок за погасяване – 108 месеца
• Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева (РЛП) на
„Експресбанк“ АД + надбавка до 2,30% год.
• Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи
на Община Варна.
Към 30.09.2020 г. не са усвоени средства по този заем.
През отчетното деветмесечие съгласно решение № 235-3 от Протокол №
6/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна, община Варна сключи договор за кредит
в размер на 1 235 000 лв. с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Целта на заема е съфинансиране на
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води
в агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна”, по Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“
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Основни параметри на заема:
• Максимален размер на дълга – 1 235 000 лв.
• Валута на дълга – лева;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 90 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване;
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 1,983%;
• Такса управление – 100 лв. месечно;
• Такса ангажимент – 0,5% на годишна база;
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни
дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква
„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог.
Към 30.09.2020 г. не са усвоени средства по този заем.
Погасяване на дълга и приключване на договори
През отчетния период община Варна регулярно, съобразно сроковете по
погасителните планове, погасява дължимите към кредиторите вноски за главници, лихви
и такси.
На 30.06.2020 г. приключи емитирания през 2010 г. облигационен заем с
номинална стойност 6 000 000 евро (или 11 735 000 лв.). Община Варна изплати в срок
задълженията по облигацията, включително главници, лихви и такси.

РАЗХОДИ
Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2020 г. е в
размер на 383 700 000 лв., уточненият план към 30.09.2020 г. е в размер на 400 971 985
лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 185 939 525 лв., за дофинансиране на
делегирани от държавата дейности – 16 220 507 лв., за местни дейности – 198 811 953
лв.
Уточненият план на разходите дейности и функции е формиран вследствие на
корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, получени
трансфери от ресорните министерства, както и чрез решения на Общински съвет – Варна
и заповеди на Кмета на общината за компенсирани промени в разходите по съответните
функции и дейности в рамките на бюджета на общината.
Отчетът на разходите по бюджета за деветмесечието на 2020 г. е в размер на 229 352 974
лв., разпределен по съответните функции, както следва:
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Разпределение на разходите по функции:

Функции

отчет

отчет

Разлика

30.09.2019 г.
14 693 039

Уточнен
план
2020 г.
22 865 942

30.09.2020 г.
14 897 268

2020/2019
204 229

1 628 418

4 240 000

1 441 415

-187 003

Образование

88 458 257

160 461 436

99 094 969

10 636 712

Здравеопазване

12 201 429

25 805 263

13 691 030

1 489 601

Социално осигуряване

13 212 292

23 955 895

17 901 896

4 689 604

Жилищно строителство и БКС
(инженерна инфраструктура)

60 500 877

99 842 333

48 761 416

-11 739 461

Почивно дело, култура

15 255 711

29 107 850

11 829 446

-3 426 265

Икономически дейности и услуги

17 639 227

32 374 257

20 404 403

2 765 176

1 468 044

2 319 009

1 331 131

-136 913

225 057 294

400 971 985

229 352 974

4 295 680

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност

Други
ВСИЧКО РАЗХОДИ

Относителен дял на разходите по функции:
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Както е видно от графиката, най-голям е относителният дял на разходите,
направени за функция „Образование“ – 43% и разходите за функция „БКС- Инженерна
инфраструктура“ - 21%.
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ"
В отчета на функция “Образование” към 30.09.2020 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:
 4 874 бр. персонал;
 30 438 ученици;
 11 266 деца в детски градини;
 524 деца в подготвителни групи в училища;
 225 ученици в Средношколско общежитие.
Промени в натуралните показатели през 2020 г. спрямо 2019 г.:
Натурални показатели

2019 г.

2020 г.

Разлика

Брой ученици

30 576

30 438

Брой деца в детски градини и подготвителни групи
в училища
Брой персонал

11 745

11 790

45

4 845

4 874

29

-

138

От таблицата могат да се направят следните изводи:
1. Налице е тенденция за лек спад на учениците към 15.09.2020 г. и увеличение
на децата в детски градини. Намаляването на броя на учениците е резултат от
демографски причини и миграционни процеси, а ръстът на децата в детските градини е в
резултат от откриване на 3 нови групи;
2. Числеността на персонала е увеличена с 29 бр. вследствие на увеличението на
паралелките за целодневна форма на обучение, професионалните паралелки и групите в
детските градини.
Средномесечната посещаемост в детските градини е 3 892 деца, което е 35 %
от
списъчния им брой. Oтбелязва се значително намаление на средномесечната
посещаемост в сравнение със същия период на миналата година (60%), поради
въведеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
във връзка с COVID-19 и преустановяване на посещенията на децата в детските градини
съгласно Заповеди № 01-124/ 13.03.2020 г. и № 01-154/ 26.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването и Заповеди № 1062/ 13.03.2020 г. и № 1195/ 26.03.2020 г. на Кмета
на община Варна.
Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходи
за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 850 лв., спрямо 521 лв. за същия отчетен
период на 2019 г. Увеличението се дължи на това, че при съществено намаление на
посещаемостта разходите за заплати и осигуровки са се увеличили в сравнение с 2019
г. Отчетените капиталови разходи са с 421 753 лв. повече спрямо 2019 г.
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Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ДГ не е променяна и съгласно
решение на Общински съвет - Варна е в размер на 48 лв. За периода на извънредното
положение родителите не дължат такса за ползване на детски градини.
За отчетния период във функция „Образование“ са събрани приходи в размер 2 087 881
лв., от които 1 813 626 лв. (87%) са постъпили в общинския бюджет, а останалите - по
бюджетите на второстепенните разпоредители.
Общия размер на приходите се формира от:
 такси за ползване на детски градини: 1 792 956 лв.;
 такси за ползване на общежитие: 20 670 лв.;
 наеми: 184 511 лв.;
 издаване на училищна документация и продажба на билети (ЦПЛР НАОП):
25 400 лв.;
 предадени вторични суровини и приходи от целеви мероприятия и конкурси на
ОДК: 10 916 лв.;
 парични дарения от страната: 53 141 лв.;
 глоби санкции и неустойки: 237 лв.;
 приходи от обезщетения и застраховки: 50 лв.
В резултат от въведеното извънредно положение, приходите от такси за ползване
на детски градини са спаднали с 1 307 523 лв., а за ползване на общежитие – с 26 130
лв., спрямо същия период на миналата година.
Отчетът на разходите по бюджета на функция „Образование“ към 30.09.2020 г. е
99 094 969 лв. в т.ч. за държавни дейности - 87 169 351 лв., дофинансиране - 3 416 445
лв. и местни дейности - 8 509 173 лв.
Първоначалният план на разходите на функцията е актуализиран в частта
държавни дейности от 130 674 378 лв. на 137 133 566 лв. със следните корекции:
 Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО: +69 905 лв;
 Получени трансфери от Министерството на образованието и науката (МОН) за
училища за провеждане на олимпиади и състезания: +34 070 лв;
 Получени трансфери от МОН за възстановяване на транспортните разходи на
педагогическия персонал: +13 170 лв.;
 Корекция във връзка спромяна на натуралните показатели към 01.01.2020 г.:
+1 892 379 лв.;
 Получени трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи и за издръжка
на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности:
+318 491 лв.;
 Получени трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни
комплекти и помагала за децата и учениците от І до VІІ клас: +1 811 950 лв.;
 Получени трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.: +42 525 лв.;
 Получен трансфер от Министерството на околната среда и водите, ПУДОС, по
проект на ОУ „Черноризец Храбър“: „Природата – моят приятел“: + 2 387 лв.;
 Предоставени трансфери от училища на РЦППО на основание чл.36, ал.4 от
НФИСПУО: - 1 609 лв.;
 Получен трансфер от МОН за изпълнение на дейности по национална програма „
Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“: + 2 044 465 лв.;
 Получен трансфер от МОН за изпълнение на дейности по национални програми
„Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедна за всяко дете“,
„Успяваме заедно“, „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в
училищния живот“, „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и
учениците в Центровете за подкрепа за личностно развитие“: + 184 566 лв.;

18




Предоставен трансфер от МОН за разплащане на извършени разходи, свързани с
обезпечаване на дейността по раздаване на продукти в учебните заведения: +
43 517 лв.;
Предоставен трансфер от МОН за МГ „Д-р Петър Берон“: + 3 384 лв.

Уточненият план на разходите в местни дейности е актуализиран от 19 009 649 лв.,
на 18 704 647 лв. съгласно:

Заповед на Кмета на община Варна № 1161/25.03.2020г. : - 305 000 лв.;

Компенсирани промени по заповеди на директори между функция III
„Образование” и Функция IX „Разходи, некласифицирани в другите функции“- Разходи
за лихви: -2 лв.
Планът на разходите в дофинансиране на държавни дейности е актуализиран от
4 336 973 лв., на 4 623 218 лв. съгласно:
 Решение на Общински съвет - Варна № 244-3(6) от 13,14.07.2020 г. за основен
ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в І ЕГ: +154 000
лв.;
 Решение на Общински съвет - Варна № 245-3(6) от 13,14.07.2020 г. за
допълнителни ремонтни дейности в НУ „Васил Левски“: +132 245 лв.
Отчет на разходите
Вид на разхода

Заплати, др.възнагр. и осигуровки
Хранене в детските градини
Вода, горива, енергия
Текущ ремонт
Други разходи
Стипендии
Основен ремонт
ДМА и НДА
ВСИЧКО

Отчет ІІІ-то
тримес. 2019 г.

Отчет ІІІ-то
тримес. 2020 г.

66 910 060

77 331 247

6 269 217
2 743 109
783 942
9 362 656
645 794
386 177
1 357 302

4 436 026
2 247 221
790 030
9 013 741
710 336
3 713 174
853 194

88 458 257

99 094 969

Разлика
2020/2019

10 421 187
-1 833
-495
6
-348
64
3 326
-504

191
888
088
915
542
997
108

10 636 712

Сравнителният анализ на разходите за двата отчетни периода показва следните
разлики:
- Увеличеният разход за заплати, други възнаграждения и осигуровки е свързан с
увеличение на работните заплати със 17% в изпълнение на Наредба 4 за нормиране и
заплащане на труда, Отрасловия КТД и увеличение на минималната работна заплата,
считано от 01.01.2020 г. Достигнатата средна брутна работна заплата в общинските
образователни институции е 1336,41 лв., в т.ч. на педагогическите специалисти 1474 лв.
и на непедагогическите 1006 лв.
- Разходите за хранене в детските градини са значително намалени, поради прекратяване
на дейността на детските градини за около 2 месеца във връзка с COVID-19;
- Намаленият разход за вода, горива и електроенергия в сравнение с предходната година
се дължи на по-благоприятните метеорологични условия през 2020 г. и дистанционното
обучение във връзка с COVID-19;
- Разходите за текущи ремонти запазват относително постоянен размер;
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- Разликите в разходите за основни ремонти и дълготрайни активи са свързани с различни
срокове за реализация на планираните обекти.
Разходите на образователните институции във връзка с мерките за
предотвратяване разпространението на COVID-19 са в размер на 306 975 лв.
От целевите средства за безплатен транспорт на част от педагогическите
специалисти са изразходвани 18 627 лв. или 80 на сто от средствата.
В държавна дейност 389 „Други дейности по образование“ са отчетени 50 185 лв.
за транспортни разходи на ученици за безплатни карти за градския транспорт и разходи
за училищния автобус.
В изпълнение на чл. 41 от Общинския КТД за образование при пенсиониране или
раждане на дете са изплатени 97 600 лв. за 160 служители.
Отчетът на Общинските програми във функция „Образование“ към 30.09.2020г. е общо
434 828 лв.
В програма „Младежки дейности“ са планирани 815 960 лв., отчетът е в размер на
324 843 лв. по следните направления:
 информационна и рекламна дейност
 младежки инициативи
 доброволческа дейност
 инициативи за духовност и култура
 състезания и фестивали – провеждане на Национално младежко състезание
„Какво? Къде? Кога?“
 финансиране на 3 неправителствени организации за провеждане на
доброволчески стажове
 финансиране (80 %) на 19 проекта на неправителствени организации
 финансиране (80 на сто) на дейности по споразумение за сътрудничество между
Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна
 финансиране на 9 младежки инициативи
 финансиране по договори със 7 висши учебни институции
В „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на
ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2020 г.“ са планирани 153 000
лв., а са отчетени 45 315 лв. за следните дейности:
 подпомагане за транспорт на ученици за участие в международни състезания
 изплащане на еднократни стипендии на 15 ученика
 провеждане на общински ученически конкурс „Моята България“
 провеждане на младежка астрономическа конференция
 провеждане на ораторски форум „Гласът на младите“
 авансово плащане по договор с фондация „Българска памет“
 провеждане на детски пленер „Колко са чудни делата ти, Господи“
В „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и
студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020
г., са планирани 55 000 лв. Отчетени са 35 200 лв. за:
 финансиране на проекти на 5 детски градини и 3 училища, свързани с
допълнителна работа с деца и ученици, невладеещи в достатъчна степен
български език, привличане на семейства в образователния процес, обогатяване
на дидактичните ресурси за работа с деца със СОП
 подпомагане на зрелостници
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провеждане на лятна ваканционна школа при Първо българско училище –
авансово плащане по договор
 изпълнение на програма „Театрална работилница „Усмивка“
 реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите на град Варна
В „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в
община Варна през 2020 г.“ са планирани 115 000 лв. и са отчетени 29 470 лв. за:
 подготовка на „Първи международен образователен форум – Варна“
 участие на варненските учители в ХVІ Спартакиада на учителите
През 2020 г. продължава работата на общински училища и детски градини по
проектите от ОП НОИР "Квалификация за професионално развитие на педагогическите
специалисти", „Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“ и „Образование за утрешния ден“ с конкретен
бенефициент МОН. Получени са трансфери в размер 708 294 лв. и са извършени разходи
за 913 445 лв.
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;
 психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително и
възстановяване на такси за детски градини на социални слаби семейства,
назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал. За
отчетния период от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ са възстановени 17 652,48 лв. такси;
 усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество.
Продължава изпълнението на проекти на училища с други средства от Европейския
съюз и по международни споразумения в следните направления:
1. Секторна програма „Еразъм+“ - реализират се 36 проекта от 17 общински училища
и 1 детска градина, 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 136 690 лв. и са получени
трансфери и дарения общо за 178 902 лв.;
2. Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в
българската образователна система (ДОМИНО) – проектът се изпълнява за трета
година в ПГГСД „Николай Хайтов“. Финансира се по линия на Българошвейцарската програма за сътрудничество чрез МОН. Получени са трансфери за
5 130 лв. и са отчетени разходи за 7 150 лв. лв. за изплащане на стипендии на
учениците, включени в дуалното обучение.
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Отчетът на разходите във функция „Здравеопазване" към 30.09.2020 г. е в размер на
13 691 030 лв., което е с 12% повече от извършените разходи за същия период на 2019 г.
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Средствата за държавни дейности възлизат на 7 771 300 лв., за местни дейности – 5 112 863
лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 806 867 лв.
Дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – отчетът
на разходите към 30.09.2020 г. общо за дейността е 9 049 530 лв. и е със 7% повече от
разходите за същия период на 2019 г.
За отчетния период детските ясли са финансирани с 5 957 800 лв. За периода
01.01-30.09.2020 г. през детските ясли са преминали 2 255 деца, при 2 337 деца за същия
период на 2019 г. Реализирани са 136 974 леглодни, при 222 847 леглодни за 2019 г. Броят
на реализираните леглодни за отчетния период 2020 г. значително спада спрямо същия
период на 2019 г., поради следните причини:
- Въведеното извънредно положение, на база усложнената епидемична обстановка от
разпространението на COVID-19 - със заповед на министъра на здравеопазването в
периода 13.03.-22.05.2020 г. бе преустановено посещението на деца в детските ясли;
- Забрана със заповед на министъра на здравеопазването за прием на нови деца в
детските ясли до месец септември 2020 г.
- Обявен нулев прием от началото на 2020 г. в две детски ясли – Детска ясла № 5
„Чуден свят“ и Детска ясла № 7 „Роза“ във връзка със стартирали през месец септември
2020 г. строително-ремонтни дейности в сградите на яслите.
Издръжката на 1 леглоден на дете в детска ясла за деветмесечието на 2020 г., включваща
разходите за заплати, осигурителни вноски, издръжка и капиталови разходи е 39,72 лв.,
а за един месец е в размер на 834,12 лв.
Реализираните приходи във Филиал „Детски ясли“ към 30.09.2020 г. са 320 056 лв., при
първоначален план 700 000 лв., т.е. изпълнението е 46%.
Отчетът на ОП „Комплекс за детско хранене“ в дейност „Детски ясли, детски кухни и
яслени групи в детски градини” към 30.09.2020 г. е в размер на 3 091 196 лв., от които
368 146 лв. за държавно делегирана дейност, 806 411 лв. за дофинансиране, 1 916 639
лв. – местна дейност.
През деветмесечния период на 2020 година в детските ясли е приготвена храна средно
за 973 деца, реализирани 137 183 броя хранодни в детски ясли. Разходите за един
храноден на дете в детска ясла са в размер на 7,77 лв., а месечната издръжка за храна
на дете в детска ясла е 163,12 лв. Същата е завишена, поради закупуването на нови
кухненски уреди, нова кухненска посуда, повече хигиенни материали, дезинфектанти и
предпазни средства за персонала в кухненските блокове на детските ясли. Негативно
влияние оказа и затварянето на детските ясли и яслените групи на детските градини за
периода 16.03-25.05.2020 г. В резултат на това през отчетния период се наблюдава спад
в броя на децата и по-високи режийни разходи.
Общо разходът за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.09.2020 г. възлиза
на 997,24 лв.
През отчетния период общинското предприятие обслужва три броя детски кухни с 23
обекта за раздаване на храна, в които храна са получили среднодневно 2 193 бр. деца,
от които в събота и неделя - 1 720 деца. Детските кухни за приготвяне на храна в събота
и неделя са две, издаването на храната става в 11 обекта за раздаване. Таксата за
детските кухни е 1,20 лв. и 1 лв. за близнаци, при среднодневен разход 3,73 лв. Средно
разхода за един месец при хранене в детските кухни е 78,33 лв.
Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната и
усложнената епидемична обстановка по повод разпространението на COVID-19, се
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наблюдава лек спад към услугата – приготвяне на храна за деца от 10 месечна до 3
годишна възраст. От месец юни 2020 г., броят на клиентите на детската кухня се
възстанови и дори се наблюдава нарастване през третото тримесечие.
В яслени групи в детски градини към 30.09.2020 г. е приготвена храна средно за
282 бр. деца. Разходите за един храноден на дете в яслена група на детска градина
възлиза на 7,29 лв., като разходите за храна на едно дете на ден са 3,17 лв., а режийните
разходи са в размер на 4,12 лв. Последните са завишени, поради закупуването през 2020
г. на нова кухненска посуда, необходима за осигуряване безопасността на готовата
кулинарна продукция при доставката в обектите, повече хигиенни материали,
дезинфектанти и други предпазни средства за превенция от разпространението на COVID19.
Внесените приходи в бюджета през периода са 632 361 лв., при първоначален план
900 000 лв. – изпълнение 70%.
Дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ - отчетът е в размер
на 2 120 316 лв. - за заплати и осигурителни вноски на персонала. В сравнение със същия
период на 2019 г., отчетените разходи са с 23% повече, поради увеличение на трудовите
възнаграждения на медицинския персонал от 01.01.2020 г.
Дейност „Други дейности по здравеопазването” - отчетът на разходите за дейността
през периода 01.01-30.09.2020 г. е в размер на 2 521 184 лв., в т.ч.:
Държавно делегирани дейности – отчетени са 178 081 лв., както следва:
разходите за правоимащи болни възлизат на 4 919 лв.;
разходите за здравни медиатори възлизат на 43 701 лв.;
разходите за Общински съвет по наркотичните вещества и ПИЦ – 129 461 лв.
Дофинансиране на държавно делегирани дейности – 456 лв. за транспортни
разходи на здравните медиатори.
Местни дейности – отчетът възлиза на 2 342 647 лв., в т.ч.:
На 15.05.2020 г. Министерството на здравеопазването сключи договор с община
Варна в рамките на проект „Подкрепа на работещи в системата на
здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19.
Средствата, отчетени за финансово подпомагане на здравните медиатори в
дейността, възлизат на 9 439 лв.;
отчетът на ОП „ДДД” е в размер на 210 776 лв. и е завишен спрямо същия период
на 2019 г. с 33%, поради засилената дезинфекция на обектите. Общинските
обекти, които се обслужват ежемесечно и се обработват против вредители са над
200 броя. Реализираните приходи са в размер 16 827 лв. при първоначален план
25 000 лв., т. е. 67% изпълнение.
отпуснати помощи по решения на Общински съвет – общо в размер на 225 893
лв., в т.ч.:
- за финансово подпомагане лечението на граждани със здравословни проблеми
– 97 550 лв.
- за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми -128 343 лв.
През месец юни 2020 г. стартира и изпълнението на общинските програми в
сферата на здравеопазването. През 2020 г. община Варна финансира изпълнението на 14
програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве на
стойност 349 000 лв. От програмите е предвидено да се възползват 5045 граждани на
община Варна. Програмите стартираха на 01.06.2020 г. До 30.09.2020 г. са заплатени
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94 745 лева по 9 програми, като от тях са се възползвали 1616 граждани на община
Варна.
Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република
България по повод разпространението на корона вирус и взети решения на заседания на
общинския Щаб за борба с разпространението на корона вируса, се предприеха
незабавни действия по осигуряване и снабдяване с лични предпазни средства,
дезинфекционни препарати и др. Това наложи извършване на компенсирани промени по
бюджета на община Варна за 2020 г. чрез заповеди на Кмета на община Варна:
заповед № 1070/16.03.2020 г. – увеличение на средствата с 500 000 лв. за местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“;
заповед № 1115 /17.03.2020 г. – увеличение на средствата с 60 000 лв. за местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“;
Заповед № 1161/25.03.2020 г. – увеличение на средствата със 700 000 лв. за
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
Към 30.09.2020 г. отчетените средства за закупуване на лични предпазни средства,
дезинфекционни препарати, диспенсъри, паравани, бактерицидна лампа за зала „Варна“,
както и за осигуряване на мобилни мивки и тоалетни кабини са в общ размер на
1 069 398 лв.
ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
Отчетът на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
към 30.09.2020 година е в размер на 17 901 896 лв. Отчетените средства за държавни
дейности през този период са в размер на 12 294 496 лв., дофинансиране – 392 173 лв.
и местни дейности – 5 215 227 лв.
Видове разходи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи":
Разходи по видове

Държавно
делегирани
дейности

Дофинансиране

Mестни
дейности

Отчет
30.09.2020 г.

Относ.
дял

Заплати, други възнаграждения и
осигур. вноски

6 097 545

4 439

1 250 993

7 352 977

41,07%

Издръжка

2 864 002

372 499

3 813 206

7 049 707

39,38%

18 972

4 764

3 426

27 162

0,15%

85 550

3 399 527

19,00%

33 998

33 998

0,19%

10 471

28 054

38 525

0,21%

392 173

5 215 227

17 901 896

100%

Платени данъци и такси
Текущи помощи и трансфери

3 313 977

Субсидии за организации с
нестопанска цел
Капиталови разходи

Всичко

12 294 496

Разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски представляват
41,07% от общите разходи, за издръжка са 39,38%, следвани от 19,00% разходи за
текущи помощи и трансфери.
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Към 30.09.2020 г. социалните услуги към функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“ са общо 58, от които 35 са държавно делегирани, а 23 се
финансират от местния бюджет. Второстепенните разпоредители с бюджет към функцията
са шест и предоставят 19 социални услуги, от които 4 с местно финансиране.
Делегирани от държавата социални услуги 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, девет Центъра за социална рехабилитация и интеграция за
възрастни и деца с увреждания с общ капацитет 360 места, три Дневни центъра и три
Защитени жилища. Отчетените средства за посочените услуги делегирани от държавата
дейности са в размер 5 062 537 лв. Остатъкът от средствата в размер на 7 231 959 лв.
отчетени в делегирани от държавата дейности са от:
 получени средства от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 36 509 лв.;
 получени средства от АСП 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 – 3 900 688 лв.;
 получени средства от Министерство на финансите 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 - 3 240 929 лв.
 получени средства от Министерство на финансите за изплащане на присъдени
издръжки - 53 833 лв.
От местни приходи са предоставени от бюджета на общината 392 173 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, Звено за услуги в домашна среда (Домашен помощник),
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 502 варненски
граждани, които са получили приготвена храна по домовете. Отчетените разходи към
30.09.2020 г. са в размер на 1 932 129 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
245 508 лв.
Продължава работата на социалните работници и административният персонал в
Домашен социален патронаж в условията на продължаваща глобална криза свързана с
разпространението на COVID-19. Персоналът работи отговорно, отдадено и при
изключително спазване изискванията за лична хигиена и хигиена на работните
помещенията, за да могат да обслужват комплексно всички желаещи, потребители на
социалната услуга. Трудно подвижните лица с невъзможност за самообслужване
продължават да се посещават от здравни работници и санитари. На потребителите се
предоставят готова кулинарна продукция само в съдове за еднократна употреба, а сухата
храна е пакетирана и поставена в отделни торбички за еднократна употреба.
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Община Варна кандидатства и спечели проект „Целево подпомагане с топъл обяд в
община Варна“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в
условията на извънредна ситуация 2020“ от Агенция за социално подпомагане. Проектът
е насочен в подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и
превенция на разпространението на COVID-19. Подпомогнати са лица, които са
застрашени в най-голяма степен от COVID-19 през периода на наложителната социална
изолация чрез приготвяне и доставка на топъл обяд в работни дни до дома им. Целевите
групи са хора с ниски доходи под линията на бедност, уязвими лица, в т.ч. и възрастни
хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и лица
с трайни увреждания. Общият размер на средствата по програмата за Община Варна е
91 350 лв. за периода от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.
На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за издръжката
на които към 30.09.2020 г. са направени разходи в размер на 17 853 лв. Във връзка с
обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и удължаването му в
извънредна обстановка и към настоящия момент със заповед на Кмета пенсионерските
клубове на територията на община Варна са временно затворени.
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 годината
са отчетени 387 154 лв.
В Социалната програма за 2020 г. са включени местни дейности в различни
направления, възложени за управление на външни доставчици. През периода 01.01.2020
г. - 30.09.2020 г. са финансирани следните по значими местни дейности:
Ежемесечно се финансират още 17 социални услуги за деца и възрастни в риск,
възложени на външни доставчици.
Част от социалните услуги се предоставят и в условията на извънредна обстановка на
територията на община Варна. Извършва се онлайн консултиране, индивидуални терапии
посредством скайп/вайбър от дома на терапевтите. Специалистите следват работните си
ангажименти и ги адаптират в определен брой сесии седмично, като работят от домовете
си дистанционно и в режим на самоподготовка.
 Oбщина Варна чрез външен доставчик осигури топла храна на 550 социално слаби
граждани от районите „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“, като разходите за
тази дейност възлизат на 278 257 лв. С решение на Общински съвет №207-1 от
Протокол 5 от 16.04.2020 г. са увеличени местата на трапезарията, считано от
01.05.2020 г., от 550 на 650 места (с 100 места), като от същите до 50 места се
обслужват чрез доставяне на храната до адрес на потребителя.
 Община Варна обезпечава издръжката на дейност „Социални асистенти” за 120
деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища
и детски градини, като към 30.09.2020 г. са отчетени 792 000 лв. за тази дейност.


Изплатените помощи по решение на Общинския съвет към 30.09.2020 г. са в размер
на 85 550 лв., от които еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно
възникнали жизнени, образователни и комунално битови потребности - 78 950 лв. и за 8
деца на загинали служители от ОД на МВР – Варна - 6 600 лв..
Сключени са 6 договора за малки проекти до 5 000 лв. с неправителствени
организации от община Варна за реализиране на иновативни социални дейности за
интеграция на уязвимите социални групи. За тях през са изплатени 23 998 лв.
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Изплатените присъдени издръжки към третото тримесечие на 2020 г. са 53 833 лв.
Помощи по решение на Общински съвет - изплатените по бюджета на община Варна
помощи по решение на Общински съвет за деветмесечието на 2020 г. във всички функции
на бюджета на общината възлизат на 6 766 966 лв., в т.ч.:
 помощи за безплатни карти за пътувания по съответните групи правоимащи изплатени са от местни средства 6 450 785 лв.
 еднократни помощи за социално слаби граждани от община Варна за
възникнали комунално-битови нужди на стойност 78 950 лв.
 еднократни помощи за 8 деца на загинали служители от ОД на МВР за 6 600 лв.
 еднократни помощи за финансово подпомагане лечението на граждани със
здравословни проблеми в размер на 97 550 лв.
 еднократни помощи за финансово подпомагане на лица с репродуктивни
проблеми – 128 343 лв.
 помощи за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица –
4 738 лв.
Към 30.09.2020 г., община Варна е предоставила за транспортни разходи, средства
общо в размер на 5 149 371 лв. от получените субсидии от Централния бюджет, както
следва по отделните направления и фукции по бюджета:
 за превоз на пътници във вътрешноградския транспорт – дейност 849 “Други
дейности по транспорта и пътищата“ по функция „Икономически услуги и
дейности“ – 1 858 257 лв.
 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“ – 50 185 лв.
 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“ – 3 240 929 лв.
Планът за средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по
§31-12 „Обща изравнителна субсидия“ за 2020 г. е в размер на 237 368 лв., в т.ч.
232 400 лв. от Централния бюджет на основание чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. и 4 968 лв. преходен остатък от 2019 г., а отчетът възлиза на 18 714 лв.
ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО”
Въпреки настъпилата промяна в обстановката, предвид Covid-19, община Варна успя,
спазвайки всички необходими изисквания, да реализира качествени, професионални и
вълнуващи събития, като гражданите и гостите на града оцениха високо.
Национални и градски празници – отчетени са 201 235 лв. основно събития, проведени
до средата на месец март, когато бе въведено извънредното положение в България. Много
от Национални и градски празници с по-късна дата не се проведоха.
Международни фестивали - Международен музикален фестивал „Варненско лято“ и
Международна лятна академия - първоначално готовата програма на ММФ „Варненско
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лято“ беше преработена, като част от събитията, предвидени за юни 2020, се проведоха
в края на месец август и през септември, има и предстоящи за месец октомври.
Официалното откриване на ММФ „Варненско лято“ се състоя на 19.07.2020 г. в Летен
театър – Варна.
Международният проект Festivallinks реализира своите дейности при огромен успех през
месец август.
Международният майски хоров конкурс и Международният фолклорен фестивал не се
състояха.
Предвидените Дни на българското хорово изкуство и младежки хоров фестивал се
състояха през месец септември - проведени бяха общо 10 събития: 7 концерта на открити
сцени, 2 семинара и общо събрание на Български хоров съюз. На 19.09.2020 Хоровите
празници завършиха с голям концерт на открито на площад „Антон Новак“ - входа на
Морска градина. Общо участваха 300 хористи. Присъстваха повече от 30 гости от цялата
страна. Събитията бяха посетени от над 3000 човека.
Предоставените средства за субсидии и други разходи за дейности по религиозното
дело, през отчетния период възлизат общо на 196 000 лв. за:
храм „Свети Николай“ при Висшето военно морско училище – 24 000 лв.
храм Свети мъченик Прокопий Варненски – 172 000 лв.
За 9-те месеца на 2020 г. в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ броят на
читателите е достигнал 11 830, а посещенията в библиотеката са 61 394, заетите за
четене библиотечни документи са 108 254.
През месец юли и август РБ „Пенчо Славейков” за поредна година проведе „Ваканция в
библиотеката” – традиционна лятна работа с деца.
Към създадената по повод 136-та годишнина на Регионалната библиотека нова е-услуга
„Моята библиотека“, читателите имат достъп до своя читателски картон он-лайн с
възможност за актуализиране на личната си информацията за контакт, презаписване на
заети книги, е-поръчки за запазване на книги, библиографска справка и линк към
информационните ресурси на библиотеката.
Поставена под карантина, библиотеката се фокусира в работата на библиотекарите по
обогатяване на дигиталните ресурси и в поддържане на общуването с читателите чрез
социалните мрежи.
Библиотеката е подготвена и може да предложи редица дигитални услуги на своите
читатели. Необичайната
COVID-19
ситуация
пренасочи
осъществяването
на
традиционните клубни дейности през мрежата – публикации в блоговете на библиотеката
– ИНФОпорт, ТрансАРТформация, ВарненЧЕТ@, блоговете на чуждоезиковите читални,
чрез „игри-предизвикателства“ с книги във Фейсбук страницата на библиотеката.
Достъпни са заниманията в Стая на приказките и Камишибай театър и през You tubе
канала на библиотеката, както и през Фейсбук страницата на библиотеката.Осъществени
бяха множество конференции и специализации; научно-практически семинар „Авторски
права и дигитални колекции в споделеното културно наследство на Европеана, методики
и практики”; инициативи свързани с четенето; Образователни програми имного други.
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Програмата за развитие на туризма с приходи от туристически данък
Извършените разходи при изпълнение на програмата за развитие на туризма с приходи
от туристическия данък за деветмесечието на годината включват следните по-важни
мероприятия:
- Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на
туристически борси и изложения – 73 236 лв.;
- Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и
организация на информационното обслужване на туристите - 60 003 лв.;
- Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма – 127 288 лв.;
- Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически
обекти – 4 941 лв.;
- Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в
общината – 14 850 лв.
Дейност на Туристически информационен център:
1. Основна дейност – обслужване на посетители
Обслужените туристи в Туристическия информационен център за периода януари –
септември 2020 г. са общо 3360, като се отчита спад от същия период на миналата година
основно заради разпространението на Корона вирус в световен мащаб, което доведе до
рестриктивни мерки при пътувания, отменени чартърни полети и др. През този период
най-много са посетителите от България – 32,2%, следвани от Германия – 17,3%, Франция
– 12,4%, Полша – 9,4% и Чехия – 4,8%.
Във връзка с наложеното извънредното положение, посещенията в туристическия
информационен център временно бяха ограничени. Туристическата информация за
културните забележителности и мероприятия в града беше изведена онлайн на имейл:
visit.varna.bg@gmail.com, office@varnainfo.bg. и тел.052/820690;052/820689.
През периода беше изработен регистър на културните събития, които са публикувани на
заглавната страница на обновения туристически информационен портал.
През месец май нормалният процес на работа в центъра бе възстановен при осигурени
предпазни и дезинфекционни средства. От м. юли започна да функционира и изнесения
летен офис в к.к. „Св.Св.Константин и Елена“ до 15 септември.
В туристическия център се води и подробна статистика за „търсената информация”, или
каква е причината посетителите да потърсят услугите на ТИЦ Варна. Посетителите
получават туристически карти, пътеводители на различни езици и множество рекламни
брошури за протичащите събития в града, както и подробна информация за културните
забележителности в града.
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.
2. Поддръжка на туристическия сайт VISIT.Varna.bg
Паралелно с основната дейност по обслужване на посетителите в центъра,
служителите поддържат и туристическата платформа VISIT.Varna.bg. Туристическият
сайт бе изцяло обновен с нови рубрики, снимки, видеа, предоставящ информация за
забележителности, начини за придвижване в и около града, атракции, музеи, храмове,
паркове, галерии, арт пространства, възможности за спорт, културни събития. Сайтът се
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поддържа на 6 езика: български, английски, руски, немски, френски и румънски. В
платформата VISIT.Varna.bg бяха разработени и добавени изцяло нови рубрики:
 Туристически маршрути
 Плажове в и около Варна
 Информация при пътуване
За трите месеца, в които VISIT.Varna.bg функционира с обновена визия, достигна
аудитория от близо 72 000 души.
3. Социални мрежи
Във връзка с установените физически ограничения, онлайн присъствието в
социалните мрежи беше засилено с ежедневни публикации на снимки и послания за
различни причини да бъде посетена Варна – забележителности, паркове, атракции,
културни събития и излъчвания на пешеходните обиколки с професионален екскурзовод
на живо. Като пряк резултат се повиши броят на последователите на профилите в
социалните мрежи и така предлаганата информация достига до все повече хора. За
улеснение при търсенето се използват каналите #VisitVarna, #DiscoverVarna, #Varna2020
и #TravelTomorrow, #Varna awaits you.
Туристическият информационен център поддържа собствени канали във:
- 2 страници (на български и на английски език) във “Facebook” – където
ежедневно се публикуват предстоящи културни и спортни събития с връзка към
туристическия сайт:
български: @touristinfocentervarna
английски: @visit.varna.bg
Двата канала във “Facebook” @touristinfocentervarna (поддържан на български език) и
@visit.varna.bg (поддържан на английски език) бяха обединени в един канал с името
VISIT Varna през месец август. От началото на годината са публикувани над 150 поста,
съдържащи информация за предстоящи събития, видеа и снимки на Варна и
забележителностите на града. От момента на обединяването на двата канала има ръст от
16% на броя души, харесали страницата, както и увеличение от 117% на потребители,
последвали VISIT Varna.
“YouTube” – в най-голямата международна платформа за видео споделяне
през 2020 г. са публикувани 8 рекламни клипа на Варна и е достигната аудитория от
10 000 души. Същевременно 190 души са абонирани да получават известия при
публикуване.
- 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/
онлайн
мобилната социална мрежа служи за споделяне на снимки и кратки видеа. Платформата
придобива все по – голяма популярност. От началото на годината последователите са
нараснали до 47%.
“Twitter” - @VisitVarnaBg социална мрежа, която позволява на потребителите да
изпращат и четат статус съобщения.
По време на международни туристически изложения, община Варна е удостоена с
грамоти и сертификати за добро представяне:
-Сертификат от EMITT, Истанбул /30.01-02.02.2020 г./
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-Сертификат от Тourism.Leisure.Hotels, Кишинев /13-16.02.2020 г./

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
При план на разходите във функцията в размер на 99 940 333 лв., отчетът за
деветмесечието възлиза на 48 761 416 лв., в т.ч. за следните разходи:
Озеленяване – при план за годината от 5 040 440 лв. са извършени разходи за
3 287 727 лв.
Чистота - отчетът на разходите в тази дейност е в размер на 17 168 551 лв., а отчетът
на разходите по план сметка "Чистота" възлиза на 20 555 894 лв. с включен ДДС в размер
2 028 525 лв., планиран по §37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“,
начислен съгласно чл.163 „а“ на глава XIX „а“ от ЗДДС, за доставките на стоки и услуги.
Съгласно §1, т.1 от допълнителната разпоредба на ПМС № 119 /20.05.2014 г., с което се
определя понятието „възстановим данък добавена стойност“, част от дължимия ДДС се
трансформира текущо, срещу насрещен данък за възстановяване по проекти, планиран
по §62-00“ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС /§62-02
„Предоставени трансфери“(-). В отчета на план-сметката са включени и трансферите към
община Аксаково по §61-02 „Трансфери между бюджетни сметки“ в размер на 1 358 818
лв., предоставени във връзка с депонирането на отпадъци.
Геозащита - за реализиране на обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-0604 в местност "Свети Никола", гр. Варна - І етап са отчетени 453 124 лв. - трансфер от
МРРБ.
Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ са включени
дейностите - „Други дейности по опазване на околната среда“ и „Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа“, които отразяват основните разходи по
Капиталовата програма на община Варна.
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА
ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.09.2020 г.
Източниците за финансиране на капиталовата програма са: собствени средства, целеви
капиталови субсидии, облигационен заем, банков заем, трансфери, Европейски фондове
и други международни програми и договори. Общо отчетени средства по Капиталовата
програма към 30.09.2020 г. – 31 538 880 лв. (Capital_ 2020_3_5305), в т.ч.:
І. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови
субсидии, облигационен заем, банкови заеми – 23 952 191 лв.
II. Капиталови разходи, финансирани от сметките за средства от Европейския
съюз – 7 586 689 лв.
І. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови
субсидии, облигационен заем, банкови заеми.
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Капиталова програма

Уточнен план към
30.09.2020 г.

Отчет към
30.09.2020 г.

Основен ремонт на ДМА

30 325 717

12 249 818

Придобиване на ДМА

32 514 305

11 105 882

Придобиване на НА

949 134

22 800

Придобиване на земя

413 755

Капиталови трансфери

682 255

573 691

64 885 166

23 952 191

Общо

Отчет на капиталовата програма по функции
Функция Отбрана и сигурност
Общо за функцията са отчетени 167 434 лв., от които за компютърна техника за районни
полицейски инспектори 28 290 лв. и за пълен инженеринг (проектиране и строителство),
доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на периметъра около
административната сграда на община Варна и извеждане на видеосигнала в команден
център (Зала 37) в сградата на община Варна – 139 144 лв.
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 4 566 368 лв., от които
за:
 основен ремонт – 3 713 174 лв., в т.ч.:
 Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в
детски градини, в т.ч. проектиране, СН, АН и други – 688 135 лв. , в т.ч. 686 215
лв. финансиране от банков заем. Отчетени са разходи за ДГ 5 "Слънчо", ул.
"Юрий Венелин" № 5; ДГ 9 "Ален мак", ж.к. "Чайка", до бл. 61; ДГ 12 „Ян
Бибиян“; ДГ 21 "Калина Малина"; ДГ 38 „Маргаритка“ и ДГ 42 "Българче", ж.к.
"Вл. Варненчик", до бл. 21;
 Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт,
реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в училища, в
т.ч. СН и други – 956 443 лв. финансиране от банков заем, в т.ч. за СУ "Гео
Милев", ж.к. "Младост"; ІV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри", район "Приморски", СУ
"Елин Пелин", СУЕО "А. С. Пушкин" и др.;
 НУ "Васил Левски" - проектиране и основен ремонт и реконструкция на НУ
"Васил Левски", в УПИ І-1086, кв. 70, 28 м.р., кв. Аспарухово – 1 458 607 лв.;
 І ЕГ - преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с
идентификатор № 101352353.247.1 - столова в Зала за културни мероприятия в
УПИ ІІ-247, кв. 33, 25 м.р., гр. Варна – 456 986 лв.
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 придобиване на дълготрайни материални активи – 847 407 лв., от които:
 компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 135 514 лв.;
 сгради – 542 521 лв., за изграждане на нова сграда към ДГ "Карамфилче" 506 845 лв.; инвестиционен проект за строеж: „Пристройка към съществуваща
сграда“ в ОУ "В.Друмев" – 20 400 лв.; промяна на инвестиционните намерения
за "Нов корпус към VІІ СУ "Найден Геров", ул."Царевец" №1" и изготвяне на
комплексен доклад за оценка съответствие на инвестиционния проект – 15 276
лв.
 оборудване и стопански инвентар за училища и детски градини – 169 372 лв.;
 нематериални активи – 5 787 лв. за програмни продукти в детски градини и
училища.
Обект, финансиран от целева субсидия за капиталови разходи:
ДГ 10 "Карамфилче" - "Изграждане на нова сграда към ДГ "Карамфилче" в УПИ VІІ 312 "за детска градина", кв.17, по плана на 25-ти м.р. на територията на гр. Варна" за 4 групи
– план 519 623 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови
разходи в размер на 83 999 лв., преходен остатък от целева субсидия за капиталови
разходи от 2019 г. в размер на 340 159 лв. Към 30.09.2020 г. са отчетени капиталови
разходи в размер на 506 845 лв., в т.ч.: 83 999 лв. от целева субсидия за капиталови
разходи, 340 159 лв. преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2019
г. и 82 687 лв. собствени средства.
Функция Здравеопазване
Отчетът към 30.09.2020 г. е в размер на 1 162 920 лв., от които за:
 Основен ремонт – 461 965 лв. за:
 Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обекти "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски ясли“: детска
ясла № 1 "Щастливо детство"; детска ясла № 5 "Чуден свят"; детска ясла № 7
"Роза"; детска ясла № 8 "Щурче"; детска ясла № 9 "Детелина"; детска ясла №
13 "Русалка" и детска ясла № 14 "Звънче" – 449 970 лв., финансирани от банков
заем;
 Ремонт и модернизация на рентгенов апарат - закупуване на рентгенова тръба,
корпус за рентгенова тръба и система за дигитализация на рентгеновите
изследвания за нуждите на "ДКЦ Св. Иван Рилски- Аспарухово - Варна" ЕООД –
11 995 лв.
 Придобиване на ДМА – 127 264 лв. за компютърна техника и оборудване и
стопански инвентар за детски ясли и ОП „Комплекс за детско хранене“.
 Капиталови трансфери –573 691 лв. в т.ч. за :

 изграждане на пристройка за външен асансьор към съществуващата сграда (в т.ч.



асансьорна уредба) - СБАГАЛ „Д-р Д. Стаматов“ – 50 000 лв.;
рентгенов апарат за мултипрофилното спешно отделение - МБАЛ "Света АннаВарна"АД -329 988 лв.;
ремонт в помещенията на Оперативно отделение към МБАЛ "Света Анна-Варна"АД
– 193 703 лв.

Обект, финансиран от целева субсидия за капиталови разходи:
 Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на
енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор – план
563 000 лв. Обектът се финансира от целева субсидия за капиталови разходи. За
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обекта има сключен договор за СМР с изпълнител. Очаквано изпълнение – 563 000
лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Отчетът към 30.09.2020 г. е в размер на 38 525 лв., в т.ч. 35 907 лв. за компютърни
конфигурации, климатични системи, стопански инвентар в социални заведения и 2 232
лв. за програмен продукт за ДСХ „Гергана“.
Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Към 30.09.2020 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 15 776 390
лв., в т.ч. за:
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 13 875 774 лв.:
 Основен ремонт
6 773 926 лв.
 Придобиване на ДМА
7 141 848 лв.


-

-

-

Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в т.ч.
проектиране, СН, АН, доклад за оценка на съответствието, технически паспорт и
геодезия – 6 733 926 лв., от които финансиране от банков заем в размер на
6 711 115 лв. по райони:
Район Одесос – 1 696 447 лв., от които финансиране от банков заем в размер на
1 693 634 лв. за обекти:
"Основен ремонт на улична мрежа по плана на 1-ви микрорайон - ул. Македония,
ул. Раковски, ул. Проф. Николай Державин, район Одесос, гр. Варна – 272 815 лв.,
в т.ч. банков заем 272 448 лв.;
„Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон - ул.Дякович,
ул.Козлодуй, район Одесос, гр. Варна – 566 417 лв., в т.ч. банков заем 564 783
лв.;
„Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайони ул.“Патриарх Евтимий“, ул.“Атанас Георгиев“, ул.“Георги Живков“, ул.“Юрий
Венелин“, ул.“Радецки“, ул.“Велико Христов“, ул.“Христо Попович“, ул.“Христо
Самсаров“, ул.“Проф.Жолио Кюри“, ул.“Ангел Георгиев“, ул.“Поп Харитон“,
ул.“Ангел Кънчев“, район Одесос, гр. Варна – 857 215 лв. в т.ч. финансиране от
банков заем в размер на 856 403 лв.
Район Младост – 1 687 008 лв., от които финансиране с банков заем 1 681 341 лв.
за обекти:
"Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри микрорайон
- ул. „Блян“, район Младост, гр. Варна – 363 944 лв., в т.ч. банков
заем 358 277
лв. ;
"Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Младост“, 2-ри микрорайон ул. „Хан Севар“, район Младост, гр. Варна – 661 578 лв. от банков заем;
"Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон - ул. „Милосърдие“,
ул. “Гео Милев“, район Младост, гр. Варна – 661 486 лв. от банков заем.
Район Приморски – 1 787 897 лв., от които финансиране с банков заем – 1 786 181
лв. за обекти:
"Основен ремонт на улична мрежа по плана на 6-ти микрорайон - ул.“Царевец“,
паркинг на ул.“Силистра“, район Приморски, гр. Варна – 790 882 лв., от които
790 443 лв. банков заем;
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"Основен ремонт на улична мрежа по плана на 25-ти микрорайон - ул.“Роза“,
ул.“Лотос“ и ул.“Карамфил“, район Приморски, гр. Варна – 925 912 лв., от които
924 635 лв. банков заем;
„Основен ремонт на улична мрежа, включително на ул. „Св. пророк Илия“ и ул.
„Св. Йоан Кръстител“ - ул.“Св.Йоан кръстител“, ул.“Димитър Солунски“ по плана
на кв. Виница, район Приморски, гр. Варна - 71 103 лв. финансирани от банков
заем.
Район Владислав Варненчик – 36 302 лв., в т.ч. финансиране от банков заем 23 944
лв. за основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“,
1-ви микрорайон, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
Район Аспарухово – 91 320 лв., в т.ч.: "Основен ремонт на улична мрежа по плана
на 27-ми микрорайон - ул. „Атанас Манев“, район Аспарухово, гр. Варна – 91 320
лв. банков заем.
с. Константиново – 1 434 952 лв., в т.ч. финансиране с банков заем 1 434 695 лв.
за „Основен ремонт на улична мрежа с. Константиново - ул. „Васил Левски“, ул.
„Г.Бенковски“, ул. „Ком“, ул. „Мусала“, ул. „Булаир“, ул. „Явор“, ул. “Кап. Петко
войвода“, ул. „Трети март“, гр. Варна.

-

-

-







Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”,
район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 +924 до км.
3 + 000" (Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня") – 6 274 896 лв.,
от които 6 271 851 лв. са финансирани с банков заем.
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. СН
и други – 222 717 лв. от целева субсидия за капиталови разходи.
Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена",
включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с
минерална вода, в т.ч. строителен надзор, технически паспорт и др. – 274 367 лв.
от целева субсидия за капиталови разходи.

Обекти, финансирани от целева субсидия за капиталови разходи:
 Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с
остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна – план 369 549 лв. В процес на
съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества, след
което ще бъде издадено pазрешение за строеж на обекта. Предстои организиране
на обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР. Очаквано изпълнение –
369 549 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. СН
и други – план 888 594 лв., отчет 222 717 лв. Има издадено разрешение за строеж
на обекта и е открита строителна площадка. Сключен е договор за строителство
на обекта. Направена е промяна по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ,
договорът за изпълнение се анексира след промяната, като стойността му се
увеличава на база решение на Общински съвет – Варна. Очаквано изпълнение –
888 594 лв.
 Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена",
включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с
минерална вода, в т.ч. строителен надзор, технически паспорт и др. – план 815 728
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лв., в т.ч. финансиране от целева субсидия – 726 558 лв., отчет 274 367 лв. Пътна
част на обекта е приключена, прави се благоустрояване във вътрешния кръг,
пространството се естетизира съгласувано с комисия по архитектура. След
завършване на гореописаните дейности следва подписване на Акт 15. и
разплащане на извършените дейности. Очаквано изпълнение – 815 728 лв.
ОП „Общински паркинги и синя зона“ – 369 277 лв., в т.ч. 358 188 лв. за зарядни станции
за електро автомобили, от които финансиране от банков заем 298 490 лв.
Геозащита – за обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност
"Свети Никола", гр. Варна - І етап – 453 124 лв. - трансфер от МРРБ.
Други дейности по опазване на околната среда – 1 447 492 лв., както следва:
За основен ремонт - 847 337 лв. за обекти:
 "Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ
10135.2560.390, с адрес ул. "Иван Богоров“ №26 / ул. „Тодор Икономов“, район
„Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, СМР, в т.ч.
облигационен заем 2015 - 2020 г.– 94 369 лв., от които 40 629 лв. облигационен
заем.
 "Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра
на открито и фитнес на открито в ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. „Сливница“ / ул.“
Отец Паисий“, район „Одесос“, гр. Варна, в т. ч. проектиране, авторски надзор,
СМР и други – 284 876 лв.;
 Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното
на Варненското езеро, към обект "Трансформиране на пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) "Аспарухово" в помпена станция и конструиране на
тласкател под дъното на Варненското езеро (споразумение с МРРБ № РД-02-3017/14.05.2020 г.)– 468 092 лв.
За придобиване на ДМА – 585 374 лв., от които за:
 Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на детска
площадка за игра на открито в ПИ 10135.2563.328, с адрес м. “Св. Никола” № 117,
район „Приморски“, гр. Варна, в т. ч. проектиране, авторски надзор – 94 776 лв.;
 Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект:
"Крайезерен парк „Казашко“ в УПИ II – „Парк“ / ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана
на с. Казашко, с адрес ул. „Рибарска”, с. Казашко, община Варна", в т.ч. строителен
надзор – 151 569 лв.;
 Проектиране и изграждане на извънулични паркинги зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28
и 30 на ул. "Люляк", район "Приморски"; зад бл. 2, 3, 6, 8 на ул.“Момина сълза“,
район Приморски; зад бл.39-49 на ул. „Струга“, район Одесос и паркинг при бл.51,
ул.“Балкапан“, кв. Аспарухово на обща стойност – 339 029 лв.
За придобиване на НДА - 14 781 лв. за ПУП-ПРЗ.
Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности
Отчетът за функцията към 30.09.2020 г. е в размер на 2 094 746 лв., в т.ч. по-крупни
обекти:
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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" – 33 702 лв. за авторски надзор
и доставка и монтаж на пластмасови седалки;
 „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 по
плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с
адрес ул. „Студентска”, гр. Варна - 1 189 222 лв. Обектът се финансира от банков
заем.
 Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 21 по
плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по
КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна – 836 048 лв., от които





финансиране от банков заем 808 180 лв.
Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 36 по плана на
кв. „Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв.
„Виница”, гр. Варна – 20 399 лв.
II.

Капиталови разходи, финансирани от сметките за средства от
Европейския съюз
Към 30.09.2020 г. по оперативни програми, финансирани от сметките за средства от
Европейския съюз за 2020 г., са отчетени капиталови разходи в размер на 7 586 689 лв.,
в т.ч.:
 ОП „Околна среда“ – към 30.09.2020 г. са отчетени 3 098 149 лв.
 Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“. Към 30.09.2020 г. са отчетени
средства в размер на 3 098 149 лв. за обект „Реконструкция, модернизация и
разширение на ПСОВ - к.к. "Златни пясъци". Очаквано изпълнение за обекта:
7 641 360 лв.
За
обект
„Частично
изграждане,
реконструкция/рехабилитация
на
канализационната мрежа в СО "Ален мак" се изпълняват дейности (строително
монтажни работи) по изграждане на Главен канализационен колектор 3 – участък
1 . Във връзка със изискванията на чл.15 от ЗУЧК изпълнението на СМР на обекта
са спрени за периода от 16.07. до 30.09.2020 г. За завършените Главни
канализационни колектори 1 и 2 е подадено искане за назначаване на ДПК за
приемане и въвеждане в експлоатация. Очаквано изпълнение за обекта: 2 211 400
лв.
 Проект „Екологично чист транспорт за Варна“. Към 30.09.2020 г. няма отчетени
средства. Подготвена е документация за провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки. Видът и начинът на възлагане се извършва по реда на
ЗОП и ППЗОП. Въз основа на изготвената документация се провеждат процедури
за избор на изпълнители за „Доставка на екологични превозни средства и зарядни
станции“ и „Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски
надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и
точки за бързо зареждане на електрически автобуси“. Основните дейности по
проекта предстои да бъдат реализирани през следващите отчетни периоди.
 ОП „Региони в растеж“ – Към 30.09.2020 г. са отчетени средства в размер на
2 039 332 лв. за следните проекти и проектни предложения:
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 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град
Варна“ - Към 30.09.2020 г. няма отчетени средства. Очаквано изпълнение 95 280
лв. за довършителни работи по обект „Реконструкция, основен ремонт и
прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на І-во Основно
училище, гр. Варна“
 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Към 30.09.2020 г.
проекта е приключил и са отчетени средства в размер на 859 435 лв. по обекти,
както следва:
"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" – 94 857 лв.;
"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" – 396 031 лв.;
"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" – 8 404
лв.;
"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” – 344 076 лв.
"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“ – 16 068 лв.
 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ - за инженеринг на
интелигентни транспортни системи в рамките на масовия градски обществен
транспорт (МГОТ) Към 30.09.2020 г. са отчетени 290 400 лв. Сключен е договор с
изпълнител, приет проект, възложено изпълнение. Очаквано изпълнение –
3 950 884 лв.;
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради –
сградата на ОДМВР – Варна“ - Към 30.09.2020 г. са отчетени средства в размер на
669 256 лв. за изготвяне на инвестиционен проект, оценка за съответствие на
проекта и авансово плащане за СМР; Очаквано изпълнение - 1 053 039 лв.
 "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт
на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства" на територията на община Варна"- отчет към 30.09.2020 г. –
220 241 лв. в т.ч.:
Основен ремонт на "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства в УПИ, находящ се в гр. Варна, район "Младост", ул. "П.
Стайнов" 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24; За обекта е изготвен
инвестиционен проект и комплексен доклад за оценка на съответствието , има влязло в
сила разрешение за строеж от 03.06.2020г. Отчетени са средства в размер на 35 926 лв.
Очаквано изпълнение – 522 063 лв.
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Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" в УПИ,
находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ПИ имот с идентификатор 10135.4504.724.
Отчетени са разходи за строително монтажни работи в размер на 184 315 лв. Очаквано
изпълнение – 767 588 лв.


"Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна". Към 30.09.2020 г.
няма отчетени разходи. Възложено е изготвяне на проекти. Очаквано изпълнение
в размер на 2 451 960 лв. за основен ремонт и оборудване на Приют за временно
настаняване на бездомни и социално слаби лица и Кризисен център за деца в гр.
Варна.



Очаквано изпълнение в размер на 2 451 960 лв. за основен ремонт и оборудване
на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица и Кризисен
център за деца в гр. Варна.
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. Славейков
1928". Към 30.09.2020 г. няма отчетени разходи. Очаквано изпълнение 1 200 336
лв. за ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки на сградата на НЧ "П. Р.
Славейков 1928 ;
„Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Към
30.06.2020 г. не са отчетени средства за ремонт и прилагане на енергоспестяващи
мерки и оборудване на сграда филиал ТМПЦ – Варна; На 28.04.2020 г. е сключен
договор за инвестиционен кредит, а на 26.05.2020 г. е сключен административен
договор с ОПРР за безвъзмездна финансова помощ. Очаквано изпълнение –
4 861 408 лв.
„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“- към
30.09.2020 г. не са отчетени средства. Очаквано изпълнение 873 000 лв. за
изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
в град Варна;
„Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на
територията на град Варна“. Към 30.09.2020 г. не са отчетени средства. Очаквано
изпълнение 1 248 630 лв. за инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) –
изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на
територията на град Варна.
„Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в община
Варна“. Към 30.09.2020 г. не са отчетени средства. Очаквано изпълнение 3 078
638 лв. за основен ремонт, реставрация и консервация за обект “Аладжа манастир“
и оборудване за прожектиране и излъчване на 3D мапинг.











 ОП „Регионално развитие“ – Към 30.09.2020 г. няма отчетени средства.
 Интегриран градски транспорт на Варна. За капиталови трансфери за
нефинансови предприятия за инженeринг – проектиране, строителство, доставка
и монтаж на машини и съоръжения за ремонт на автобусния парк и авторски
надзор за подобрение на ПТБ на „Градски транспорт“ ЕАД към 30.09.2020 г. няма
отчетени средства. 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 - 2 473 607 лв.
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 ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Към 30.09.2020 г. са отчетени средства в
размер на 140 459 лв. за:











Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки
множествени увреждания“ – отчетени са средства в размер на 88 621 лв. за
комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти
със съществените изисквания към строежите и изготвяне на оценка за
съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания
за
енергийна ефективност. Очаквано изпълнение - 503 681 лв. за основен ремонт
и промяна на предназначение на помещения за предоставяне на услугата Център
за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени
увреждания и придобиване на ДМА.
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на
община Варна" – отчетени са средства в размер на 46 000 лв. за закупуване на
леки автомобили.
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна –
Компонент 3“. Община Варна стартира на 07.05.2020г. предоставянето на
дейности за граждани в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна –
Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП
BG05M9OP001-2.040-0060-C01.
Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или
невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица
поставени под карантина от здравните власти и членовете на техните семейства,
както и самотни родители на деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят
децата си сами. Чрез дейностите по проекта в домашна среда се цели
ограничаване на контакта между гражданите и подпомагане на лицата, които са
застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Отчетени са средства в размер на
5 838 лв. за компютри.
„Програма за морско дело и рибарство“ – 2 307 139 лв., в т.ч.:
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност
"Карантината“, район "Аспарухово“, община Варна“. Към 30.09.2020 г. са отчетени
средства в размер на 2 306 210 лв., от които 2 032 184 лв. за основен ремонт и
274 026 лв. аванс за закупуване на понтони, кранове, обзавеждане и оборудване.
Очаквано изпълнение - 11 396 340 лв. за модернизация и реконструкция на
рибарско пристанище „Карантината“, местност "Карантината“, район "Аспарухово“
и придобиване на машини и съоръжения и стопански инвентар.
"Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ
"Васил Левски - Галата 1927", град Варна". Към 30.09.2020 г. са отчетени 929 лв.
за обследване на енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ. Очаквано изпълнение
506 335 лв. за основен ремонт и оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927",
град Варна.
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ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА
През 2020 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“ 2014-2020–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 „Почивно дело, култура и
религиозни дейности” – Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ - Варна.
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. в бюджета на община Варна, при начално
салдо 36 888 442 лв., са постъпили средства в размер на 5 808 977 лв., като трансфер от
Управляващия орган по програми и проекти; 3 082 537 лв. са осигурени средства от
бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 1 026 453 лв. са отпуснати
заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-780 585 лв.) са възстановени
заеми в бюджета; 59 047 лв. са събрани средства и извършени плащания от сметки за
средства от ЕС. Извършени са разходи в размер на 10 163 022 лв., от които 2 577 943 лв.
са за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 3 617 151 лв. за
основен ремонт на ДМА и 3 967 928 лв. за придобиване на ДМА. Наличните средства по
сметки в края на отчетния период 30.09.2020 г. възлизат на 35 921 849 лв.
Извършените капиталови разходи, в размер на 7 585 079 лв., са отчетени по
следните проекти:
1. „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата
за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", Община Варна“ - отчетени
са разходи за изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 3 098 149 лв., от които
110 888 лв. са осигурени със средства от облигационен заем.
2. Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" –
отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 859 435 лв.
3. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" - отчетени
са разходи за изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 290 400 лв.
4. Проект
"Прилагане
на
мерки
за
енергийна
ефективност
в
административни сгради - сградата на ОДМВР – Варна" - отчетени са разходи за
основен ремонт на ДМА в размер на 669 256 лв., от които 103 009 лв. са осигурени със
средства от получен трансфер от Областна дирекция на МВР-Варна - партньор по проект
"Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на
ОДМВР – Варна" за покриване на недопустими за финансиране от безвъзмездната
финансова помощ разходи по проекта.
5. Проект „Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на
деменция" и ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни
форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна“ отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 35 926 лв. и придобиване на
сгради в размер на 184 315 лв.
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6. Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с
тежки множествени увреждания“ - отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в
размер на 19 421 лв. и придобиване на транспортни средства в размер на 69 200 лв.
7. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на
територията на община Варна“ - отчетени са разходи за придобиване на транспортни
средства в размер на 46 000 лв.
8. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на
територията на община Варна – Компонент 3“ - отчетени са разходи за придобиване
на компютри и хардуер в размер на 5 838 лв.
9. Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност "Карантината“, район "Аспарухово“, Община Варна“ отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 2 032 184 лв.; за придобиване
на друго оборудване, машини и съоръжения в размер на 159 196 лв. и за придобиване на
стопански инвентар в размер на 114 830 лв.
10. Проект "Създаване на морски образователен център, обновяване и
оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна" - отчетени са разходи
за основен ремонт на ДМА в размер на 929 лв.
През отчетния период община Варна сключи нови административни договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 за изпълнение на следните проекти:
 Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ
- Варна“. Срок на договора 26.05.2020 г. – 26.11.2022 г. (30 месеца). Общата стойност
на проекта възлиза на 7 056 684 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова
помощ е 5 624 809 лв. и 1 431 875 лв. - финансов инструмент. Проектът има за цел да се
подобрят условията за достъп до културен живот чрез модернизация на културната
инфраструктура в гр. Варна. Това ще се постигне чрез реализиране на основните
дейности по проекта: строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и
обзавеждане на сградата на "Филиал на ТМПЦ -Варна".
 Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в
град Варна“. Срок на договора 28.09.2020 г. – 28.03.2023 г. (30 месеца). Общата
стойност на проекта възлиза на 1 217 005 лв., от които размерът на безвъзмездната
финансова помощ е 1 149 595 лв. и 67 410 лв. – собствен принос на бенефициента община Варна. Цел на проекта е обновяване на осем многофамилни жилищни сгради чрез
изпълнение на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на по-добри условия за
живот за гражданите в сградите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената
среда.
През отчетния период успешно приключи реализацията на проект „Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна" по Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 - 2020.
ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. са отчетени постъпили текущи помощи и
дарения от ЕС в размер на 80 966 лв.; други приходи от реализирани курсови разлики от
валутни операции (-205 лв.); постъпили са средства в размер на 170 390 лв. като
трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; (-14 929 лв.) са възстановен
трансфер за временно финансиране до получаване на средства от Управляващия орган
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на разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+”
д. 388; 38 867 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (255 993 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 172 626 лв. са събрани средства и
извършени плащания от сметки за средства от ЕС. Извършени са разходи в размер на
191 722 лв., от които 190 112 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала,
издръжка и др. и 1 610 лв. за придобиване на нематериални дълготрайни активи
(програмни продукти и лицензи) по проекти по секторна програма "Еразъм+", дейност
388.
ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ДРУГИ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

През 2020 г. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване
"Николай Хайтов" продължава да изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа
за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система"
(проект "Домино"), д. 388 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи
от чужбина". Той се финансира в рамките на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество чрез МОН и покрива 100% от размера на одобрените разходи.
За периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г. са отчетени постъпили средства в размер
на 5 130 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти и 2 020 лв.
събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от ЕС. Извършени са
разходи за стипендии на учениците в размер на 7 150 лв.

Независимо от трудностите при създалата се нова ситуация в света и в страната,
поради пандемията от COVID 19, при изпълнението на бюджета през 2020 г. община
Варна успя да запази стабилното си финансово състояние и общината е без просрочени
задължения. Спазва се строга финансова дисциплина и се съблюдават взетите решения
на заседанията на Общинския щаб за борба с разпространението на COVID 19.
Община Варна продължава да работи по всички общински програми и проекти с
различна насоченост по съответните функции.
Продължава изпълнението на капиталовата програма, всички дейности по различните
направления спомагат за създаване на условия за подобряване качеството на живот.
Изпълнението на бюджета през отчетния период на 2020 г. показва, че въпреки
създадените трудности, породени от световната пандемия, община Варна успя да осигури
условия за обезпечаване на социалните, образователните, здравните и културни
дейности, благоустрояване и опазване на околната среда, дейностите по опазване на
обществения ред, административно, техническо и информационно обслужване на
населението. Всичко това бе постигнато благодарение на стриктното спазване на
финансовата дисциплина и поддържане на финансова стабилност на общината. В тази
връзка, логична бе и оценката на кредитната агенция БАКР - през м.май 2020 г.
Кредитната агенция потвърди Кредитния рейтинг на град Варна:
Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна
Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна
Кредитната агенция счита, че община Варна ще се характеризира с добра
кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план. Беше отбелязано положителното
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финансово развитие на община Варна, мащабната капиталова програма, липсата на
просрочени задължения, сравнително високата събираемост на основните данъчни пера,
както и благоприятното позициониране на общината в сравнителен план.
Финансовата прогноза на общината е изготвена за периода 2020 г. - 2022 г.
Присъденият от БАКР кредитен рейтинг се основава на следните параметри, посочени в
доклада на рейтинговата агенция:
- община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в трудоспособна
възраст спрямо средния за страната;
- гъстотата на населението в общината е по-висока от средната за страната;
- стабилно състояние на основните приходни пера;
- значителен размер на инвестиционната програма;
- община Варна няма просрочени задължения
Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от рейтинга на България,
благоприятно влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на
държавния рейтинг. В доклада е отбелязано положителното финансово развитие на
община. 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.
Въпреки усложнената обстановка при изпълнението на бюджета през настоящата
година, поради разпространението на пандемията от COVID – 19, община Варна успя да
се справи с кризата и да запази стабилно финансовото си състояние, като бяха взети и
приложени множество антикризисни мерки, които подпомогнаха, както гражданите, така
и бизнеса. Доказателство за това е потвърдения Кредитен рейтинг на общината,
изпратен от Агенцията за кредитен рейтинг /БАКР/ на 27.11.2020 г.:
Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна
Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна
Кредитната агенция отбелязва в доклада си, че въпреки неблагоприятната
макроикономическа обстановка, община Варна успява да поддържа адекватно
функциониране на общинската администрация и да запази много добро финансово
състояние.
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