
ОБЩИНА ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЗА 2020 г. 



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Отчет на община Варна 

за 2020 г. – 370 281 701 лв., в т.ч.:

- отчет по бюджета – 343 573 733 лв.

- отчет на средства от Европейски  проекти 

и програми – 26 707 968 лв.

2



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

При изпълнението на бюджета за 2020 г., във връзка с пандемията от COVID-19, с решения на

Общински съвет, община Варна предприе специални антикризисни мерки за подкрепа на различни

слоеве от населението на гр. Варна, както и на местната икономика и облекчаване на бизнеса:

-освободиха се от заплащане на такси за детски ясли и детски градини родителите на децата,

ползващи тези услуги за срока до отмяна на въведеното извънредно положение;

-освободи се от заплащане цената за кратковременно паркиране в рамките на територията на „Синя

зона” за срока на въведеното извънредно положение;

-освободиха се 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;

- освободиха се от заплащане на дължимите месечни наеми на общински жилищни имоти за

настаняване на граждани с установени жилищни нужди;

- удължен беше 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;

- удължи се срокът 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;
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

-удължен бе срокът 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;

- 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;

-отсрочи се заплащането на възникналите задължения за туристически данък за периода на извънредното

положение и противоепидемичната обстановка в срок до 15.11.2020 г. Освободиха се 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.;

- освободиха от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за

определен период от 2020 г.задължените лица, предприятия, които вследствие на извънредното положение

са преустановили стопанската си дейност;

- се освободиха от заплащане на такси, наеми и цени на услуги, обестите по чл. 72 от ЗМДТ, по чл.56 и §17

от ЗУТ, цена на услугата сметоизвозване и обектите нежилищна общинска собственост и други.
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ОБЩИНА ВАРНА

Приходи

Първоначален план за 2020 г. 

Отчет на приходите по бюджета за 2020 г.

Реален размер на получените приходи към 

31.12.2020 г. /с включени наличности по сметки, отразени с 
отрицателен знак в размер на /-45 587 346 лв./

Отчет на приходите – 343 573 733 лв.,

в т.ч. от:

приходи за делегирани от държавата дейности 
– 180 152 298 лв.

приходи за местни дейности – 163 421 435 лв.

383 700 000 лв.

343 573 733 лв.

389 161 079 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА

Приходи за делегирани от държавата дейности

Приходите за делегирани от 

държавата дейности:

Отчет 

31.12.2019 г.

Първоначале

н бюджет 

2020 г.

Отчет 

31.12.2020 г.

Разлика 

отчет 

2020/2019

Неданъчни приходи 864 894 619 560 1 109 568 244 674

Взаимоотношения с Централния бюджет, в 

т.ч.:                         151 354 395 160 058 795 180 888 756 29 534 361

-обща субсидия (по §31-11) 145 250 404 160 058 795 171 269 155 26 018 751

-получени целеви трансфери (по §31-18) 83 017 78 896 -4 121

-целеви трансфер от ЦБ за транспорт(по 

§31-28)                                                                                                        6 041 517 9 669 030 3 627 513

-възстановени трансфери (субсидии) (по

§31-20) -20 543 -128 325 -107 783

Трансфери от и за бюджети и сметки за

средствата от ЕС
3 865 831 5 810 455 1 944 624

Финансиране на дефицита / излишъка
-526 074 9 087 528 -7 656 481 -7 130 407

Всичко отчет на приходите за делегирани  

държавни дейности
155 559 046 169 765 883 180 152 298 24 593 252
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ОБЩИНА ВАРНА 

Приходи за делегирани от държавата дейности

Получените приходи за делегирани от държавата дейности са в

размер на 180 152 298 лв. лв. Отделните видове приходи са

увеличени спрямо първоначалния план за 2020 г., както следва:

- Неданъчните приходи - това са собствените приходи, които събират

училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи

системата на делегирани бюджети. Тези приходи са увеличени

спрямо първоначалния план за 2020 г. с 490 008 лв., а спрямо 2019 г.

– с 244 674 лв.;

- Взаимоотношенията с ЦБ също бележат увеличение спрямо

първоначалния план за 2020 г. с 20 829 961 лв., а спрямо 2019 г. – с

29 534 361 лв.
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Приходи за местни дейности 

Приходи за местни дейности
Отчет 

31.12.2019 г.

Първ. бюджет 

2020 г.

Отчет

31.12.2020 г.

Разлика отчет

2020 г./ 2019г.

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в 

т.ч.:   152 198 576 168 332 963 146 060 209 -6 138 367

- Имуществени и други данъци 88 427 246 91 600 000 86 191 255 -2 235 991

- Неданъчни приходи, в т.ч.: 63 771 330 76 732 963 59 868 954 -3 902 376

Постъпления от продажба на нефинансови 

активи по §40

2 398 248 8 070 000 1 676 053 -722 195

- Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:   28 366 100 2 891 100 11 978 100 -16 388 000

обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (по §31-12) 198 300 232 400 232 400 34 100

целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи(по §31-13) 2 392 300 2 658 700 2 658 700 266 400

получени целеви трансфери (по  § 31-18) 25 775 500 9 087 000 -16 688 500

-Трансфери м/у бюджети (нето) -2 934 751 -5 784 730 -3 720 368 -785 617

-Трансфери от и за бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз                                                    

-13 699 127 -14 370 530 -13 924 747 -225 620

-Трансфери от/за държавни предприятия -

получени 

0 9 789 9 789

Временни безлихвени заеми -4 038 215 3 456 373 4 246 633 8 284 848

Финансиране на дефицита / излишъка 53 477 764 59 408 941 18 771 819 -34 705 945

Всичко отчет на приходите за местни дейности 213  370 347 213 934 117 163 421 435 -49 948 912

8



Местни приходи
Приходи за местни дейности 

Поради създалата се извънредна ситуация в държавата и света от

пандемията от корона вируса, изпълнението на приходите е по-ниско от

това за 2019 г. Имуществените и други данъци са изпълнени на 96% от

изпълнението за 2019 г. , а Неданъчните приходи – на 94% спрямо тези от

2019 г. Основен дял в отчетените за 2020 г. неданъчни приходи заемат

Общинските такси с отчет от 38 868 277 лв. От тях, най-голям относителен

дял в изпълнението, заема Такса битови отпадъци – 29 093 749 лв. или 75%

от всички общински такси, следват тези от ползване на детски градини и

ясли – 2 690 078 лв. – 7% и т.н.

Приходите от Общински такси са намалели спрямо 2019 г. вследствие на

отражението на корона вирусната пандемия върху икономиката на

държавата, общината и отделните граждани. Намалелите приходи в

сравнение с 2019 г. за ползване на детски градини, ясли, общежития са

вследствие на тяхното затваряне. Всички описани в началото мерки също

доведоха до негативно отражение върху приходната част на бюджета.
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ОБЩИНА ВАРНА

Разходи

Отчет на разходите на община Варна

за 2020 г. – 370 281 701 лв., в т.ч.:

- Бюджет – 343 573 733 лв.

- Бюджет от средства от Европейски  

проекти и програми – 26 707 968 лв.

10



ОБЩИНА ВАРНА

Разходи

Отчет на разходите по бюджета 

на община Варна – 343 573 733 лв., в т.ч. за:

 Разходи за държавни дейности - 180 152 298 лв.

 Разходи за местни дейности  - 163 421 435 лв., в т.ч.:

- за местни дейности - 148 889 645 лв.

- за дофинансиране на държавни дейности - 14 531 790 лв.
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Разходи по функции

Функции

Отчет 

за

2019 г.

Първ. Бюджет 

2020 г.

Отчет 

за

2020 г.

Разлика отчет 

2020/2019

Общи държавни служби 22 594 395 22 861 000 22 037 111 -557 284

Отбрана и сигурност 2 472 290 4 240 000 2 119 629 -352 661

Образование 138 552 601 154 021 000 147 273 626 8 721 025

Здравеопазване 19 833 698 23 718 000 20 291 130 457 432

Социално осигуряване 19 257 985 17 187 000 25 483 223 6 225 238

Жилищно строителство и 

БКС 113 500 896 98 814 000 71 173 608 -42 327 288

Култура,спорт,почивни д-

сти и религ.дело 24 454 507 29 464 000 22 695 238 -1 759 269

Икономически дейности и 

услуги 26 145 019 31 076 000 30 561 068 4 416 049

Други 2 118 002 2 319 000 1 939 100 -178 902

Всичко разходи 368 929 393 383 700 000 343 573 733 -25 355 660
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ОБЩИНА ВАРНА

Разходи

Като цяло, поради невъзможността за нормално функциониране на

всички структури и звена за значителен период от време, общо

извършените разходи по бюджета през 2020 г. са с 25 млн. лв. по-малко

от тези през 2019 г. С оглед непредвидената сложна обстановка

вследствие на пандемията, през годината фокусът беше насочен към

приоритетните функции по бюджета на община Варна и за тях бяха

предоставени повече средства в сравнение с 2019 г., както следва:

 за образование - с 8 721 х.лв.

 за здравеопазване – с 457 х.лв.

 за социални грижи и подпомагане – с 6 225 х.лв.

По-малко средства са предоставени на общинска администрация,

отбрана, жилищно строителство и БКС и култура , спорт и религиозно

дело.
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ОБЩИНА ВАРНА

Относителен дял на разходите по функции

14

В структурата на отчета на разходите, най-голям е

относителният дял на функция „Образование“ – 42 %,

следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване

на околната среда“ – 20 % и т.н.



ОБЩИНА ВАРНА

функция Образование

Като приоритетна функция, през 2020 г. са предоставени средства в размер на

147 273 626 лв., което е с 8 721 025 лв. повече в сравнение с 2019 г.

През 2020 г. за образование са предоставени следните по-важни разходи:

 училища и други дейности - 97 578 392 лв.

 детски градини - 46 007 710 лв.

 стипендии в училища – 1 169 886 лв.

 увеличение на работните заплати със 17%.

 четири общински програми във ф-я Образование – общо за 681 393 лв.

 разходи на образователните институции във връзка с мерките за

предотвратяване разпространението на COVID-19 - 560 967 лв.

 капиталови разходи – 6 115 245 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

функция Здравеопазване

През 2020 г. за функция Здравеопазване са предоставени средства в размер на

20 291 130 лв., което е с 457 432 лв. повече в сравнение с 2019 г., като по-важни

разходи през годината са, както следва:

 детски ясли и детски кухни – 13 496 737 лв.

 здравни кабинети в детските градини и училищата – 3 254 459 лв.

 помощи по решения на Общински съвет – 347 000 лв., в т.ч. за лечение на

407 граждани със здравословни проблеми – 144 950 лв. и за 115 двойки с

репродуктивни проблеми – 202 050 лв.

 14 общински програми в сферата на здравеопазването – общо за 328 683 лв.

 „МЦРСМ – I“ ЕООД /Спортен диспансер/ - 200 000 лв. за реализиране на

дейности, извън НЗОК, като са обслужени 4 446 спортисти

 средства във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на

COVID-19 - за закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни

препарати, диспенсъри, паравани и т.н. - 1 156 320 лв.

 капиталови разходи – 1 547 465 лв.
16



ОБЩИНА ВАРНА

функция Социално подпомагане и грижи

Отчетът на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и

грижи" към 31.12.2020 г. е в размер на 25 483 223 лв., което е с 6 225 238 лв.

повече от този за 2019 г. По-значителни разходи във функцията:

 Социална програма на община Варна за 3 739 807 лв., програмата е без

аналог в страната по своя обем на дейности и размер на средствата

 помощи по решение на Общинския съвет - 130 750 лв., в т.ч. еднократни

финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени,

образователни и комунално битови потребности в размер на 122 450 лв. и

8 300 лв. за 8 деца на загинали служители от ОД на МВР – Варна

 за транспортни разходи за компенсиране стойността на безплатните и по

намалени цени превози на определени категории пътници – 4 285 326 лв.

 социални асистенти за 120 деца със специални образователни потребности

– 1 056 000 лв.

 топла храна на 550 социално слаби граждани от районите „Одесос“,

„Приморски“ и „Аспарухово“ - 381 646 лв. и много други.
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ОБЩИНА ВАРНА

Разходи за общински програми - по функции

Общо разходите за обезпечаване на общинските програми през 2020 г. 

възлизат на 10 184 634 лв., в т.ч. програми по функции:

Общи държавни служби                                             – 20 230 лв.

Отбрана и сигурност                                        – 114 820 лв.

Образование                                                               – 681 393 лв.

Здравеопазване                                           – 328 683 лв.

Социално осигуряване                                         – 3 739 807 лв.

Култура,спорт,почивни дейности и религ.дело – 3 737 827 лв.

Икономически дейности и услуги                        – 1 561 874 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Помощи по решение на Общински съвет

Помощи по решение на Общински съвет – през 2020 г. са 

предоставени помощи всичко за 8 062 093 лв., в т.ч. за:

- транспортни разходи - 7 575 793 лв. 

- лечение на граждани - 144 950 лв.

- подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми - 202 050 лв. 

- социално слаби граждани    - 122 450 лв.

- подпомагане на деца на загинали полицаи - 8 300 лв.

- погребения на социално слаби граждани - 8 550 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА 

ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2020 г.
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ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма

Отчетът на Капиталовата програма за 2020 г. 

е в размер общо на 59 035 420 лв., в т.ч.:

I. Капиталова програма със средства от бюджета

на общината - 36 611 544 лв.

II. Капиталова програма със средства от

оперативни програми и проекти - 22 423 876 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма – по-крупни обекти

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

спорт в детски градини - ДГ 5 "Слънчо"; ДГ 9 "Ален мак"; ДГ 12 „Ян

Бибиян“; ДГ 21 "Калина Малина"; ДГ 37 „Пламъче“, ДГ 38 „Маргаритка“,

ДГ 39 „Приказка“, ДГ 42 "Българче" и ДГ 47 „Люляче“ - 1 316 231 лв. ;

- Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки

на открито в училища за СУ "Гео Милев", ІV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри",

СУ "Елин Пелин", СУЕО "А. С. Пушкин" - 956 443 лв. ;

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

кв. Аспарухово – 1 458 607 лв.;

- Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна –

- 7 785 287 лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма – по-крупни обекти

- Спортен комплекс и благоустрояване за парк и спортен терен, ул. 
„Студентска” за изграждане на сгради и спортни игрища - 1 189 222 лв.;

- Многофункционален спортен комплекс в ж.к. „Владислав Варненчик” 
за изграждане на сгради и спортни игрища – 5 817 303 лв.;  

- Парк и спортни съоръжения за спортен комплекс на ул. „Албатрос”, кв. 
„Виница” за изграждане на сгради и спортни игрища – 1 104 695 лв.; 

- Изграждане на Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня" –
6 271 851 лв.; 

- Основен ремонт на улици, фактически свързани (довеждащи и 
отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" - 923 477 лв. и други.
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Отчет за изпълнението на сметките за средства                                                 

от Европейския съюз по проекти в община Варна

В общата рекапитулация на годишния отчет на средствата по проекти, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на Европейския
съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз (ЕС) при начално
салдо 36 888 442 лв. през отчетния период са постъпили средства:

Като трансфер от Управляващия орган (безвъзмездно финансиране)– 14 049 932 лв.;

Осигурени са средства от бюджета за съфинансиране / недопустими разходи от общината –
13 924 747 лв;

Отпуснати са заемообразно средства от бюджета на община Варна – 3 723 798 лв. и
възстановени заеми в бюджета – 7 970 431 лв.;

Постъпили са текущи помощи и дарения от ЕС и други приходи – 101 342 лв.;

Осигурени са временни безлихвени заеми в размер на 4 652 570 лв. - съгласно ДДС
№06/03.09.2011 г., от които 2 492 851 лв. по проект "Подготовка и изпълнение на проект за
развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци", като
същите са възстановени към 31.12.2020 г. и 2 159 719 лв. по проект „Интегриран градски
транспорт-втора фаза" - ще бъдат възстановени през 2021 г.;

Събраните средства и извършени плащания за сметки за средствата от ЕС (-508 733 лв.)

Извършени са разходи в размер на 26 707 968 лв., от които:

За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 4 284 092 лв. ;

Капиталови разходи – 22 423 876 лв.

Наличните средства по сметки в края на 31.12.2020 г. възлизат на 35 660 848 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Чрез бюджета на община Варна за 2020 г. бяха осигурени средства за:

- реализиране на общински програми по различните направления и

функции в размер на 10 185 х. лв.

- предоставяне на помощи от бюджета по решение на Общински съвет в

размер на 8 062 х. лв.

- изплатено е дофинансиране на делегираните от държавата дейности в

размер на 14 532 х. лв.

- продължи интензивната работа по европейските проекти, като разходите

с различна насоченост са в размер на 26 708 х. лв.

- Капиталова програма - отчетът е в размер на 59 035 х.лв., заедно със

средствата от европейски програми и проекти. Чрез капиталовата програма се

осъществиха едни от най-мащабните проекти и програми с различна

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

повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и подобряване

качеството на живот на жителите на града.
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Въпреки усложнената обстановка при изпълнението на бюджета през 2020 г.,

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, взети бяха предвид решенията от заседанията на

Общинския щаб за борба с разпространението на COVID - 19.

Изпълнението на бюджета за 2020 г. показва:

- спазване на строга финансова дисциплина

- община Варна приключи финансовата година без просрочени задължения

- община Варна спази изискванията на Закона за публичните финанси – поетите

ангажименти за разходи през годината възлизат едва на 18,5%, при допустими от

Закона за публичните финанси – 50%

- осигурени бяха приоритетните направления в бюджета и условията 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
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Консолидираният годишен финансов отчет на бюджета на община

Варна за 2020 г. бе одитиран и заверен от Сметната палата. В

одитния доклад № 0100314820, входиран в общината с писмо №

РД20023012ВН_007ВН от 27.04.2021 г. за извършената проверка

се посочва, че не са констатирани нарушения; не са констатирани

случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни

разпоредби; не са констатирани недостатъци във вътрешния

контрол.
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Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Доказателство за всичко гореспоменато е потвърдения Кредитен

рейтинг на община Варна, изпратен от Агенцията за кредитен рейтинг

/БАКР/ в края на годината - 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.

28



ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОТЧЕТА

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2020 г. МОЖЕТЕ ДА 

ПИШЕТЕ НА e-mail: 

njotovska@varna.bg

pavdimova@varna.bg
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Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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