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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Проектобюджетът за 2019 г. е разработен на базата на:

1. нормативните документи:

 Закон за публичните финанси

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Варна

 ЗДБРБ за 2019 г. /Държавен вестник, брой 103 от 13.12.2018 г./

 РМС 277 и 776 за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности за 2019 г. и ФО 1/15.01.19- Указания от МФ

2. предложенията на:

 кметовете на райони и кметства; директори на дирекции;
директори на бюджетни звена / всички второстепенни
разпоредители с бюджет/; обществени и консултативни
съвети; неправителствени организации; дирекции “Местни
данъци“ и "Общинска собственост, икономика и стопански

дейности“
2

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHqLO-0YLdAhXFJVAKHSi1BioQjRx6BAgBEAU&url=https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/izbraha-varna-za-evropejski-grad-na-sporta-2019-2104880&psig=AOvVaw3ikG-jA9pvbnpGorSCOtep&ust=1535095224074096


ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Проектобюджет 

на община Варна 

за 2019 г. – 497 625 000 лв.,

в т.ч.:

- Бюджет – 406 700 000 лв.

- Средства от Европейски  проекти

и програми – 90 925 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Изпълнението на бюджета на община Варна за 2019 г. ще
се базира на работа по приоритети:

- запазване на данъчната тежест на гражданите –
не се предвижда увеличение на размера на данъците и
общинските такси.

- Варна е избрана за Европейски град на спорта
през 2019 г. – всички спортни прояви и инвестиции в
областта на спорта през годината. След като през 2017 г.
Морската столица на България бе Европейска младежка
столица, дойде ново признание - Варна е избрана и получи
приза Европейски град на спорта за 2019 г. на официална
церемония в Европейския парламент в Брюксел.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Експертите от Асоциацията на европейските столици и
градове на спорта (ACES) са оценили кандидатурата на Варна
за Европейски град на спорта през 2019 г. с 84,5 точки от 100
възможни.

Градът получава това признание във връзка с богатия си
спортен календар, дейностите за популяризирането на
масовия и детски спорт и изграждането и модернизацията

на спортната база.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019
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Варна получи приза Европейски град на спорта за 2019 
г. на официална церемония в Европейския парламент 

в Брюксел на 4 декември 2018 г.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРИОРИТЕТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

- Варна – град на знанието - функция „Образование“
заема 35,1% от общия бюджет на общината. Ще се
инвестират значителни средства в образователната
инфраструктура за енергийна ефективност в училища,
гимназии и детски градини и създаване на модерна
материално техническа база за образование и кариерно
развитие.

- Варна – туристическа дестинация за четири
сезона заложените дейности и мероприятия в Програмата
за туризъм и в Туристическия информационен център и
инвестициите в градската среда спомагат за
популяризирането и утвърждаването на Варна като
търсена туристическа дестинация.

- Продължава усилената работа по европейските
програми и проекти
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ОБЩИНА ВАРНА

АКЦЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Проектобюджетът е балансиран на основата на изготвен
анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно
приоритетите на управление на публичните финанси на
община Варна.

Осигуряване на средства във всички сфери на обществения
живот – образование, здравеопазване, социални дейности
и услуги, благоустрояване, информационно обслужване,
култура, спорт и други.

Подобряване на градската среда чрез осъществяване на
нови инфраструктурни проекти и ремонт на
съществуващите обекти за осигуряване на достъпна
жизнена среда, зони за отдих и спорт и т.н.
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ОБЩИНА ВАРНА

АКЦЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Продължава социалната политика на общината чрез
финансиране на основните социални отговорности,
насочени към нуждите на хората в неравностойно
положение, подпомагане дейността на пенсионерските
клубове, предоставяне на помощи за социално слаби и
хора, осигуряване на топла храна на социално слаби
граждани, помощи за лечение на граждани и т.н.

Продължава политиката на общината в областта на
здравеопазването чрез финансиране на предоставяне на
помощи за лечение на граждани, подкрепа на асистираната
репродукция, осъществяване на програми за промоция,
профилактика и рехабилитация на общественото здраве,
предоставяне на средства за капиталови трансфери за
лечебните заведения и др.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРИХОДИ

Проектобюджетът на приходите на община Варна 

за 2019 г. възлиза на 497 625 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 406 700 000 лв., в т.ч.:

Приходи за делегирани държавни дейности- 148 671 753 лв.

Приходи за местни дейности                      - 258 028 247 лв.

II. Средства от Европейски проекти и

програми – 90 925 000 лв.
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Приходи по бюджета за делегирани

от държавата дейности -

148 671 753 лв.,в т.ч.:

- Неданъчни приходи от държавни дейности - 647 050 лв.

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности –

139 463 249 лв.

- Финансиране на дефицита/излишъка - преходен остатък
от 2018 г. – 8 561 454 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРИХОДИ
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приходи за местни дейности:

Имуществени и други данъци

Неданъчни приходи

Взаимоотношения с ЦБ

Трансфери от и за бюджети и с/ки
за средствата от ЕС

Временни безлихвени заеми 

Финансиране на дефицита 
(излишъка), в т.ч. преходен остатък 
от 2018 г.

258 028 247 лв.

81 200 000 лв.

84 670 000 лв.

2 590 600 лв.

/-27 213 890лв./

/-1 439 022 лв./

118 220 559 лв.,

в т.ч. прех.ост. 
57 107 904 лв.  
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ОБЩИНА ВАРНА
ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

През 2019 г. Община Варна ще използва дългосрочен
общински дълг за:

 осигуряване на средства за мостово финансиране и
съфинансиране на проекти по Оперативни програми на
Европейски съюз;

 реализиране на инвестиционни проекти в полза на
местната общност от Капиталовата програма на Община
Варна.

В тази връзка община Варна обсъди публично
проектите, за които има намерение използва дългово
финансиране и внесе в Общински съвет – Варна
предложение за получаване на съгласие за поемане на
дълг, което бе разгледано и одобрено.
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Подробна информация за проектите и намеренията за поемане на дълг е 
достъпна на сайта на Община Варна – виж презентация „Публично 
обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва 
дългосрочен дълг“
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ОБЩИНА ВАРНА
ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

Община Варна ще осигури дълговото финансиране чрез:

 Заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ“ ЕАД

 заеми от „Регионален фонд за градско развитие“ АД
(финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България" ЕАД)

 заем/заеми от финансова или кредитна институция
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ОБЩИНА ВАРНА
ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

Проекти, за които община Варна има намерение да поеме общински
дълг:

 „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община
Варна“ финансиран по Процедура за предоставяне на БФП чрез
подбор на проекти: BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища,
кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“,
Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" на
Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 год. чрез
Европейския фонд за морско дело и рибарство и „Реконструкция на
улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително
обръщач, по плана на м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“

Дългово финансиране:

- заем за съфинансиране от Регионален фонд за градско развитие и
Сосиете Женерал Експресбанк АД (финансов посредник на „Фонд
мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД)/заем от друга
финансова или кредитна институция в размер до 6 700 000 лв.

- заем за мостово финансиране от “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД в размер до 2 665 946 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

 „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“:

Дългово финансиране: заем от Регионален фонд за градско
развитие и Сосиете Женерал Експресбанк АД (финансов
посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България" ЕАД)/заем от друга финансова или кредитна
институция в размер до 7 114 000 лв.

 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“:

Дългово финансиране: заем от Регионален фонд за градско
развитие и Сосиете Женерал Експресбанк АД (финансов
посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България" ЕАД) в размер до 1 200 000 лв.

16

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexbm9lrbXAhUC2xoKHeHSCqcQjRwIBw&url=http://www.berigobg.com/?page_id%3D1647&psig=AOvVaw3S9MieEbGoomwbUQRjIWgu&ust=1510477807169944
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHqLO-0YLdAhXFJVAKHSi1BioQjRx6BAgBEAU&url=https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/izbraha-varna-za-evropejski-grad-na-sporta-2019-2104880&psig=AOvVaw3ikG-jA9pvbnpGorSCOtep&ust=1535095224074096


ОБЩИНА ВАРНА
ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

 „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“ -1 655 659 лв.

 „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“- 2 063 571 лв.;

 „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и
фитнес площадки на открито в училищата на територията на
община Варна“ – 5 334 000 лв.;

 „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито
и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община
Варна“ – 4 356 000 лв.;

 „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията
на община Варна“ – 16 590 770 лв.

Дългово финансиране: заем от финансова или кредитна институция в
размер до 30 000 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

РАЗХОДИ 
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Проектобюджет на разходите за 2019 г.

497 625 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 406 700 000 лв., в т.ч.:

 Разходи за делегирани от държавата дейности

-148 671 753 лв.

 Разходи за местни дейности – 258 028 247лв., в 

т.ч. за дофинансиране на делегирани държавни 
дейности са отделени значителни средства в 
размер на 19 547 358 лв.                                     

 II. Средства от Европейски проекти и програми

 – 90 925 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 
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Функция „Образование“ е с най-голям относителен дял в 
общия бюджет на общината за 2019 г. – 35,1%, следвана
от функция „ БКС /Инженерна инфраструктура/“ – 30,6%.:
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ОБЩИНА ВАРНА
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 Общи държавни служби

 Отбрана и сигурност 

 Образование

 Здравеопазване 

 Соц. грижи и подпомагане

 БКС/Инженерна инфраструктура/ 

 Култура, спорт и религ. дело 

 Икономически дейности

 Други

Всичко по бюджет 2019 г.

21 271 000 лв.

4 094 000 лв.

142 674 000 лв.

21 112 000 лв.

16 668 000 лв.

124 251 000 лв.

33 239 000 лв.

41 072 000 лв.

2 319000 лв.

406 700 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Функция „Образование“ е един от приоритетите на
община Варна. Проектобюджетът на функция „Образование“
възлиза на 142 674 000 лв. и е с най-голям относителен
дял в общия бюджет на общината за 2019 г. – 35,1%., а
при сравнение на функциите без капиталови разходи–
относителният дял на функция „Образование“ възлиза на
43,3% от общия бюджет на общината.

Проектобюджетът за 2019 г. на функцията е увеличен с

24 095 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2018 г.
През годината ще се инвестират значителни средства в
подобряване на образователната инфраструктура в
училища, гимназии и детски градини и създаване на
модерна материално техническа база за образование и
кариерно развитие чрез текущ ремонт, основен ремонт и
ново строителство.
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ОБЩИНА ВАРНА
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Дофинансирането на държавните дейности във функцията
е в размер на 8 806 139 лв. и осигурява разходите за:

- издръжка на маломерни и слети паралелки;

- изпълнение на ангажименти по общинския колективен
трудов договор за средно образование;

- изплащане на една минимална работна заплата при
пенсиониране и раждане на дете на лица, заети в сферата
на общинското образование;

- възстановяване на внесените в общинския бюджет такси
от ползване на средношколско общежитие;

- капиталови разходи - основен ремонт и изграждане;

- текущи ремонти на материално техническата база;

- подпомагане центровете за подкрепа на личностно
развитие - ОДК, Логопедичен център и НАОП и други
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ОБЩИНА ВАРНА
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Общинските програми във функция „Образование“ са в

размер на 1 140 860 лв.:

- програма „Младежки дейности 2019“ - 816 860 лв.

- програма „Програма за насърчаване творческите заложби

на ученици и студенти с изявени дарби“ - 177 000 лв.

- програма „Програма за образователна интеграция на деца

и ученици от различни етнически групи“ – 72 000 лв.

- програма „Програма за квалификация и насърчаване на

педагогическите кадри“ – 75 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ

Капиталовите разходи във функция „Образование“ са в

размер на 13 743 816 лв., в т.ч.

-основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на 
открито и спорт в детски градини 2 436 000 лв.; 

-изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни
и фитнес площадки на открито в училища – 5 334 000 лв.; 

- изграждане на нова сграда към детска градина 
"Карамфилче" за 1 555 861 лв.;

-проектиране и изграждане на нова сграда към детска
градина № 23 "Иглика" за 967 107 лв.; 

-основен ремонт и реконструкция на НУ "Васил Левски“, 
кв. Аспарухово – 1 016 338 лв.; 

-І ЕГ - преустройство и промяна на предназначение на 
съществуваща сграда за 893 231 лв. и други. 

24

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHqLO-0YLdAhXFJVAKHSi1BioQjRx6BAgBEAU&url=https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/izbraha-varna-za-evropejski-grad-na-sporta-2019-2104880&psig=AOvVaw3ikG-jA9pvbnpGorSCOtep&ust=1535095224074096


ОБЩИНА ВАРНА
ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Проектобюджетът на ф-я Здравеопазване за 2019 г. е 

в размер на 21 112 000 лв. 

Проектобюджетът на функцията е увеличен спрямо
първоначалния бюджет на 2018 г. с 1 577 000 лв.

В бюджета на функцията се включват разходите за:

- 12 броя детски ясли;

- 112 броя здравни кабинети за медицинското
обслужване в детски градини и училища;

- 7 броя здравни медиатори;

- 22 броя детски кухни;

- общинските предприятия:

„Комплекс за детско хранене“

„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“
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ОБЩИНА ВАРНА
ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

И през 2019 г., община Варна продължава
финансирането на:

- лечебни заведения на територията на общината чрез
отпускане на капиталови трансфери – 851 577 лв.;

- ще бъдат предоставени помощи по решение на
Общински съвет – 442 016 лв., в
т.ч.:

- Инвитро процедури за двойки с репродуктивни
проблеми – 283 016 лв.;

- граждани чрез отпускане на еднократна помощ за
лечение на граждани – 159 000 лв.;

- осигурени са средства по КТД за работещите в
общинското здравеопазване и т.н.

- много програми със здравна насоченост за 461 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ф-я ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Капиталовите разходи за функцията са на стойност -
3 500 550 лв.:

-основен ремонт – 2 307 368 лв., от които за
проектиране, основен ремонт и реконструкция на
площадки за игра на открито и спорт в детски ясли –

1 920 000 лв., за извършване на основен ремонт в
детски кухни 151 608 лв. и др.;

-придобива не на ДМА – 341 605 лв. за оборудване в
детските ясли и комплекс за детско хранене,
лекотоварен автомобил за ОП „КДХ“ и др.;

-капиталови трансфери – 851 577 лв.: за СБАГАЛ –

472 577 лв.; за СБОБАЛ 29 000 лв.; капиталови
трансфери за обследване, основни ремонти и апаратура
за лечебните заведения 350 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ф-я СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Проектобюджетът на разходите на ф-я Социално 
подпомагане и грижи възлиза на 16 668 000 лв.

Проектобюджетът на функцията е увеличен с 1 081 000
лв. спрямо бюджета за 2018 г.

Продължава политиката на общината за подобряване
достъпа и качеството на предлаганите социални услуги,
както и устойчивост на реализираните проекти за
социалните услуги. Това налага и дофинансирането на
държавните дейности, което за 2019 г. е в размер на

1 116 280 лв.

С планираните разходи по бюджета за 2019 г. ще се
реализират социални услуги и дейности, адекватни на
потребностите на нуждаещите се граждани на общината.
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ОБЩИНА ВАРНА

ф-я СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Помощи по решение на Общински съвет – за 2019 г. са в
размер на 152 794 лв. – това са помощи за социално
битови разходи на социално слаби граждани, в т.ч. 12 000
лв. за подпомагане на деца на загинали полицаи.

Социалната програма на община Варна за 2019 г. е в
размер на 2 518 309 лв., като в нея са отразени всички
дейности и мероприятия за годината.

Капиталовите разходи са в размер на 1 186 160 лв., в
т.ч.: - основен ремонт на Център за временно настаняване
за 300 000 лв.;подобряване на социалната инфраструктура
"Кризисен център" и "Приют за временно настаняване на
бездомни и социално слаби лица" – 300 000 лв.;
закупуване на нови специализирани превозни средства за
хора с увреждания за 140 000 лв.; проектиране и основен
ремонт на ДСХ "Гергана" – 86 160 лв. и други.
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ОБЩИНА ВАРНА
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

ДРУГИ ПО-ВАЖНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Рехабилитация на улици - 7 013 235 лв.;

Основен ремонт, реконструкция и изграждане на уличната
мрежа - 60 508 240 лв.;

Улично осветление - 2 200 000 лв.;

Поддържането на чистотата на града, градини,
междублокови пространства и т.н./ по план – сметка
Чистота / - 37 204 738 лв.;

Поддръжка на зелените площи, в т.ч. и Морска градина
- 6 263 900 лв.;

Разходи за детски ясли и детски кухни -15 387 724 лв. ;

Разходи за детски градини - 51 312 144 лв.;

Разходи за училища - 88 132 504 лв.;

Стипендии на ученици в училища – 1 218 539 лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА

ОБЩИНСКИ  ПРОГРАМИ  ПО  ФУНКЦИИ

Общинските програми с различна насоченост по бюджета за 
2019 г.  са общо в размер на 15 476 068 лв., 

по функции, както следва:

- функция „Общи държавни служби“                 – 34 730 лв.

- функция  „Отбрана и сигурност“ – 310 000 лв.

- функция  „Образование“ – 1 140 860 лв.

- функция  „Здравеопазване“ – 461 000 лв.

- функция  „Социални грижи“ – 2 518 309 лв.

- функция „БКС- Инженерна инфраструктура“  - 150 000 лв.

- функция „Култура, спорт и религ.дело “ – 6 069 000 лв.

- функция  „Икономически дейности“      - 4 792 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Програма „Спорт“ 

Варна - Еропейски град на спорта през 2019 г., това е 
огромно признание за нашия град

Спортният календар по Програма „Спорт“  за 2019 г. предвижда
провеждането на повече от 200 събития, от които над 50 са

международни. 
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ОБЩИНА ВАРНА

Варна - Еропейски град на спорта през 2019 г.

Програма „Спорт“ е в размер на 2 135 000 лв.

със следните по-важни спортни събития в гр.Варна:

-Международнен лекоатлетически маратон "Варна 2019";

-Предквалификации за Европейското първенство по футзал;

-Варна ще бъде домакин на Национална универсиада;

- Волейболна лига на нациите през 2019 г.;

- Европейска купа по ветроходство клас „Лазер";

- Европейско първенство по хандбал за девойки до 19 г.;

- Международен турнир по тенис на корт;
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ОБЩИНА ВАРНА

Варна - Еропейски град на спорта през 2019 г.

- 50-то юбилейно издание на Автомобилно рали
„България“; 

- 79 -ти традиционен плувен маратон „Галата - Варна“ 
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ОБЩИНА ВАРНА

Варна - Еропейски град на спорта през 2019 г.

- Световна купа по спортна гимнастика; 

- Международна регата „Кор Кароли“; 
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ОБЩИНА ВАРНА

Варна - Еропейски град на спорта през 2019 г.

Една от проявите, която се превърна в емблема за града ни
е престижната международна регата „Tall ships“/Тол шипс/.
През 2019 г. гр. Варна отново ще е домакин на международната
ветроходна регата „Tall ships“.
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ОБЩИНА ВАРНА

Варна - Еропейски град на спорта през 2019 г.

Варна е град с богати спортни традиции, има своите
олимпийски и световни шампиони, развива активния
масов спорт, в който се включват хиляди граждани.

Досега Варна е била домакин на шахматна
олимпиада, на 28 световни и 36 европейски
първенства, на стотици международни турнири,
ралита, регати.

Спортните клубове, регистрирани на територията
на община Варна са 275 с около 30 000
картотекирани състезатели.

Титлата Европейски град на спорта ще допринесе
и за реклама на града и популяризиране на спорта
сред младите хора.
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ОБЩИНА ВАРНА 

ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

38

ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА 2019 г. 

ОБЩО В РАЗМЕР НА   9 033 210 лв., в т.ч.:

- за транспортни разходи                           - 8 433 200 лв.

- за лечение на граждани                                  - 159 000 лв.

- за инвитро процедури                                     - 283 016 лв.

- за подпомагане на социално слаби граждани   – 135 994 лв.

- за подпомагане на деца на загинали полицаи    – 12 000 лв.

- за погребения на социално слаби граждани - 10 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА 

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 

Капиталовата програма за 2019 г. е в размер 

общо на 194 954 х. лв. , в т.ч. :

- по бюджета на общината  - 108 599 х. лв.

- по оперативни програми и проекти - 86 355 х. лв.

- Разпределение по видове капиталови разходи по бюджета:

- Основен ремонт            – 38 148 х. лв.

- Придобиване на МДА      – 67 277 х. лв.

- Придобиване на НДА     – 1 622 х. лв.

- Придобиване на земя         – 700 х. лв.

- Капиталови трансфери        - 852 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА 

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 

По крупни обекти: 

И през 2019 г. продължава изграждането на бул.„Васил Левски“-
най-мащабният проект със стратегическо значение за града от

последните години - за 2019 г. са заложени 38 294 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА 

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 

- "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к.
„Златни пясъци", община Варна“ – 23 285 х. лв.

- "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“
- 14 204 х.лв.

- "Естетизация и модернизация на градската среда във
Варна" - 10 510 х. лв.

- Образователна инфраструктура - "Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на
град Варна", "Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на ПГГСД "Николай
Хайтов" и на ПГИ "Д-р Иван Богоров" гр. Варна

- 9 750 х. лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- "Модернизация и реконструкция на рибарско
пристанище „Карантината“, местност "Карантината“, 
район "Аспарухово“                              - 13 621 х. лв.

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexbm9lrbXAhUC2xoKHeHSCqcQjRwIBw&url=http://www.berigobg.com/?page_id%3D1647&psig=AOvVaw3S9MieEbGoomwbUQRjIWgu&ust=1510477807169944
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHqLO-0YLdAhXFJVAKHSi1BioQjRx6BAgBEAU&url=https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/izbraha-varna-za-evropejski-grad-na-sporta-2019-2104880&psig=AOvVaw3ikG-jA9pvbnpGorSCOtep&ust=1535095224074096


43

ОБЩИНА ВАРНА

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- Многофункционален спортен комплекс ж.к. 
Владислав Варненчик – 7 517 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на 
територията на община Варна – 17 000 х. лв.; 

- Преустройство на спортни площадки и изграждане 
на фитнес площадки – 5 334 х. лв.;

- Зона за платено улично паркиране – 3 787 х. лв.;

- Изграждане на нова сграда към ДГ Карамфилче

– 1 556 х. лв.;

- Проектиране, основен ремонт и реконструкция на 
детски площадки в детски ясли на територията на 
община Варна                                   – 1 920 х.лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на 
открито и спорт в детски градини на територията на 
община Варна   – 2 436 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- Спортен комплекс ул. Студентска – 2 190 х. лв.;

-Парк и спортни съоръжения -Виница – 1 763 х. лв.;

-Основен ремонт и реконструкция на стадион
"Спартак" – 1 932 х. лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА 
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА
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- Реконструкция на улица от бул.Първи май към
Рибарско пристанище – 1 588 х. лв.;

- Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна

- – 1 200 х. лв.; 
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ОБЩИНА ВАРНА

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

- Проектиране и основен ремонт и реконструкция на НУ 
Васил Левски                                                           – 1 016 х. лв.;

- Проектиране и изграждане на нова сграда към детска
градина № 23 Иглика – 967 х. лв.;

- І ЕГ - преустройство и промяна на предназначение на 
съществуваща сграда в Зала за мероприятия     – 893 х. лв.;  

- Аварийно възстановяване на брегозащитно и 
брегоукрепително съоръжение в к.к. Св. Св. Константин и 
Елена                                                                               – 820 х.лв.;
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ОБЩИНА ВАРНА 
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА
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- Основен ремонт на ул. Баба Тонка – 686 х. лв.;  

- Основен ремонт на Център за временно настаняване с 
адрес: гр.Варна, ПЗ "Планова", №119 – 300 х. лв.;  

- Подобряване на социалната инфраструктура   – 300 х. лв.;

- Укрепване на свлачище в местност "Св.Никола"– 783 х. лв.;

- Пътна автомобилна рампа АМ Хемус – 1 650 х.лв.;

- Реконструкция на кръгово кръстовище - кк „Св.Константин и 
Елена“                                                                            – 300 х.лв.

и др.
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ОБЩИНА ВАРНА 
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА

Реализацията на тези и много други обекти, включени в
капиталовата програма на община Варна за 2019 г., ще
допринесе за подобряване на инфраструктурата на
града, популяризиране на туристическите обекти,
подпомагане на развитието на икономиката на града.
Инвестициите в инфраструктура са от изключително
значение за успешното развитие на бизнеса и
подобряване на качеството на живот на хората в гр.
Варна.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТИ
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През 2019 г. Община Варна ще реализира 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 по сключени договори за безвъзмездна
финансова помощ по оперативни програми и проекти.

През 2019 г. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз общият размер на приходите възлиза на 90 925 000
лв., в т.ч.:

 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (безвъзмездно
финансиране от ЕС) – 56 188 837 лв.

 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 
(съфинансиране/ недопустими разходи от община Варна) – 18 324 372 
лв.

 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 
ЕС (заемообразно от община Варна) – ще бъдат предоставени средства 
от бюджета в размер на 12 810 343 лв. и възстановени средства в 
размер на 11 371 321 лв.

Капиталовите разходи по проекти възлизат на 86 355 136 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТИ

През 2019 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани по
линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни
програми: ОП „Околна среда“ 2014 – 2020; ОП „Региони в растеж“
2014 - 2020; ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020; ОП
„Добро управление“ 2014 - 2020; ОП „Регионално развитие“ 2007 -
2013; Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.; ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 –
функция „Образование”, с конкретен бенефициент Министерство на
образованието и науката.

По ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ община Варна ще
реализира проекти с обща стойност на проектите 37 382 х.лв.:

 Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни
пясъци", Община Варна“;

 Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община

Варна - Фаза 1".
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТИ

По ОП "Региони в растеж“ 2014 - 2020 община Варна ще

реализира проекти на обща стойност на проектите 92 837 х.лв., в
т.ч.:

 Проект "Модернизация на образователната инфраструктура
на територията на град Варна";

 Проект "Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на ПГГСД "Николай Хайтов" и на ПГИ "Д-р
Иван Богоров" гр. Варна";

 Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във
Варна";

 Проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора
фаза";

 Проект "Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по
приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020";

 Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна"
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ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, 
ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, 
ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТИ

Проектните предложения на обща стойност 25 350 х.лв., с които община 
Варна ще кандидатства и чиято реализация ще стартира през 2019 г. са:

 Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. 
Славейков 1928" – индикативна стойност на проекта 556 483 лв.;

 Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ -
Варна – индикативна стойност на проекта 7 163 217 лв.; 

 Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна –
индикативна стойност на проекта 2 473 741 лв.;

 Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на град Варна – индикативна стойност на 
проекта 2 424 732 лв.;

 Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 
Варна – индикативна стойност на проекта 1 587 302 лв.; 

 Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в 
община Варна – индикативна стойност на проекта 9 779 150 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 – индикативна стойност на проекта 1 365 480 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТИ - ДЕС

По ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 община Варна ще
реализира проекти с обща стойност на проектите 1 658 х.лв. :

 Проект "Приеми ме 2015";

 Проект "Общностен център за деца и семейства – Варна";

 Проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания в град Варна"

По ОП "Добро управление“ 2014 - 2020 община Варна ще продължи да
изпълнява дейностите свързани с функционирането на Областен
информационен център-Варна, който е част от Мрежата от 27 областни
информационни центъра за периода 2019-2021 г., чрез продължение на :

 проект "Функциониране на Областен информационен център –
Варна“ - договорът за БФП по този проект е на обща стойност 500 х.лв.
(100% БФП).

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. община Варна
ще реализира :

 Проект"Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност "Карантината“, район "Аспарухово“, Община
Варна“ – стойност на проекта до 16 500 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТИ - ДМП

През 2019 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани от Други
средства от Европейския съюз (ДЕС) по проекти и програми в бюджета на
община Варна (международни проекти), във функция „Образование“ - по секторна
програма „Еразъм+“ д. 388 и във функция „Култура и религиозни дейности” –
Регионален исторически музей – Варна на обща стойност 927 х.лв., в т.ч.:

- Просперитет чрез иновации и насърчаване на Устойчиви планове за
градска мобилност (PROSPERITY) – по Програма Хоризонт 2020 на
Европейската комисия;

- mySMARTLife "Интелигентни и устойчиви градове" – по Програма Хоризонт
2020 на Европейската комисия;

- CityWalk по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
г.;

- DBS Gateway Region по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав"
2014-2020 г.;

- City Changer Cargo Bike - Товарно колело, променящо града по Програма
"Хоризонт" 2020;

- ГЕЙСИ - 68 - Кардинална година: Чехословакия и Европа през 1968 г. по
Програма "Европа за гражданите", направление "Европейска памет за миналото"
РИМ – Варна;

- Стартъп модел за градове - смарт технологии и стратегии за брандиране
на градове - програма URBACT III

През 2019 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани от Други
средства от Европейския съюз (ДЕС) по проекти и програми в бюджета на
община Варна (международни проекти), във функция „Образование“ - по секторна
програма „Еразъм+“ д. 388 и във функция „Култура и религиозни дейности” –
Регионален исторически музей – Варна на обща стойност 927 х.лв., в т.ч.:

- Просперитет чрез иновации и насърчаване на Устойчиви планове за
градска мобилност (PROSPERITY) – по Програма Хоризонт 2020 на
Европейската комисия;

- mySMARTLife "Интелигентни и устойчиви градове" – по Програма Хоризонт
2020 на Европейската комисия;

- CityWalk по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
г.;

- DBS Gateway Region по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав"
2014-2020 г.;

- City Changer Cargo Bike - Товарно колело, променящо града по Програма
"Хоризонт" 2020;

- ГЕЙСИ - 68 - Кардинална година: Чехословакия и Европа през 1968 г. по
Програма "Европа за гражданите", направление "Европейска памет за миналото"
РИМ – Варна;

- Стартъп модел за градове - смарт технологии и стратегии за брандиране
на градове - програма URBACT III
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТИ

През 2019 г. община Варна във функция „Образование“ ще
продължи да реализира проект, финансиран със средства
по Други международни програми (ДМП).

През 2019 г. Професионалната гимназия по горско
стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" ще
изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа
за въвеждане принципите на дуалното обучение в
българската образователна система" (проект
"Домино").

Проектът е финансиран в рамките на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество чрез МОН и
покрива 100% от размера на одобрените разходи.

През 2019 г. община Варна във функция „Образование“ ще
продължи да реализира проект, финансиран със средства
по Други международни програми (ДМП).

През 2019 г. Професионалната гимназия по горско
стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" ще
изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа
за въвеждане принципите на дуалното обучение в
българската образователна система" (проект
"Домино").

Проектът е финансиран в рамките на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество чрез МОН и
покрива 100% от размера на одобрените разходи.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Чрез проектобюджета на община Варна за 2019 г. са

осигурени средства за:

- реализиране на общински програми по различните
направления и функции в размер на 15 476 х.лв.

- предоставяне на помощи от бюджета, в т.ч. и по
решение на Общински съвет в размер на 9 033 х. лв.

- реализиране на европейски проекти – общо в
размер на 90 925 х.лв.

- Дофинансиране на делегираните от държавата
дейности в размер на 19 547 х.лв.

- Капиталова програма в размер на 108 599 х.лв., а
заедно със средствата от европейските програми и проекти
– капиталовата програма възлиза на 194 954 х.лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Проектобюджетът е изготвен и балансиран при
извършен анализ на приходите за 2019 г. и разчет на
разходите, съобразени с общинския план за развитие на
община Варна.

Бюджетът за 2019 г. ще способства за създаване на
благоприятни условия за развитие на местната икономика
и подобряване на качеството на живот на гражданите.

Съществен принос за постигане на тези цели има и
реализирането на проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз и други международни и национални
програми.
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ОБЩИНА ВАРНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Бюджетната политика за 2019 г. е насочена към

запазване на финансовата стабилност на общината,
ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на
публичните средства.

Бюджетът на община Варна за 2019 г. се основава на
ясни приоритети и проекти за устойчиво развитие на
общината, публичност и прозрачност на дейностите и
разходите през годината и спазване изискванията на
Закона за публичните финанси и другите нормативни
документи.

Предложеният проект за бюджет спомага за
надграждане и доразвиване на положителните традиции
от предходните години и допринася за модернизиране на
инфраструктурата и новия облик на гр. Варна.
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ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019

Бюджетът за 2019 г. на община Варна ще бъде 

променен с окончателния размер на преходния 

остатък и преходните обекти, след приключване на 
финансовата 2018 г. и изготвяне на годишния отчет 

на общината за 2018 г.
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