ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ВАРНА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода
01.01.2021 – 31.03.2021 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси,
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Указание на
Министерството на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ – ДДС № 2/17.03.2021
г. за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на
бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди
средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2021 г. на общините и съобразно
други нормативни документи, писма и указания на Министерство на финансите.
Отчетът на община Варна за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на
годината е изготвен чрез консолидиране на представените отчети на второстепенните
разпоредители с бюджет, разработени на база на единната бюджетна класификация и
по съответните параметри на приходите и разходите по различните функционални
направления и сектори.
Първоначален и уточнен бюджет към 31.03.2021 г.

Корекции с писма от ЦБ
и трансфери от
министерства и други
ведомства

Уточнен Бюджет
към 31.03.2021 г.

Приет от ОбС с
решение № 508-4
от Протокол
№ 14/04.03.2021 г.

към 31.03.2021 г.

към 31.03.2021 г.

488 070 000 лв.

10 526 199 лв.

498 596 199 лв.

Пъвоначален Бюджет
за 2021 г.

[Type text]

Първоначалният бюджет на община Варна за 2021 г. възлиза на 488 070 000 лв.,
а уточненият план на бюджета към 31.03.2021 г. е в размер на 498 596 199 лв., като
увеличението на бюджета с 10 526 199 лв., спрямо първоначалния бюджет, се дължи на
корекции по функции, както следва:
1. Служебна промяна във взаимоотношенията на общината с ЦБ чрез получени
писма от Министерството на финансите – 8 325 307 лв., в т.ч. :
за функция „Отбрана и сигурност“ - увеличение с 5 775 000 лв. за изграждане на
буна “Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при
к.к.“Св.св. Константин и Елена“ О.Т.360 м до О.Т. 360 к.
за функция „Образование“ - увеличение с 434 370 лв. за:
компенсации за транспорт на деца и ученици – 59 102 лв.
- финансово осигуряване на дейности по НП „Изграждане на училищна STEM
среда“ – 350 000 лв.
- транспортни разходи на педагогическите специалисти - 25 268 лв.
за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличение с
847 774 лв. за компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и
междуселищен автомобилен транспорт за различни категории правоимащи
пътници
за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение
с 53 878 лв. за увеличение на средствата за финансиране на библиотеката с
регионален характер
за функция „Икономически дейности“ – увеличение с 1 214 285 лв., в т.ч.:
за вътрешноградски пътнически превози – 1 148 285 лв.
- Допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от
банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи
и други постъпления чрез картови плащания по чл.4, ал.1 от Закона за
ограничаване на плащанията в брой – 66 000 лв.
2. Трансфери между бюджети - 2 200 892 лв., подробно описани в раздела за
трансферите.

ПРИХОДИ
Първоначалният план на приходите по бюджета на община Варна за 2021 г.
възлиза на 488 070 000 лв. Уточненият план на приходите към 31.03.2021 г. е в размер
на 385 985 311 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с
Централния бюджет и получени трансфери, описани в раздела „Трансфери“.
Отчетът на приходите възлиза на 70 644 634 лв. Реалният размер на отчетените
приходи е в размер на 145 296 581 лв., включващ наличните средства, отразени с
отрицателен знак /- 74 651 947 лв./ за балансиране на приходната и разходната част на
бюджета.
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Отчет на приходите
за делегирани от държавата дейности – 41 924 306 лв.:

Приходи за делегирани от държавата дейности:

Отчет
31.03.2020 г.

Неданъчни приходи

Отчет
31.03.2021 г.

Разлика
2021 / 2020

198 622

67 019

-131 603

Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:

48 968 526

59 396 925

10 428 399

обща субсидия по §31-11

48 017 639

58 026 342

10 008 703

получени целеви трансфери по §31-18

0

целеви трансфер за транспорт по §31-28

968 005

1 608 587

640 582

възстановени трансфери в ЦБ по §31-20

-17 118

-238 004

-220 886

762 558

2 107 996

1 345 438

Операции с финансови активи и пасиви

-15 679 738

-19 647 634

-3 967 896

Всичко отчет на приходите за делегирани
държавни дейности

34 249 968

41 924 306

7 674 338

Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС

Общо отчетът на приходите за делегирани от държавата дейности възлиза на 41 924 306
лв. и в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. е увеличен със 7 674 338 лв.
Увеличението се дължи на получени 10 428 399 лв. повече средства от субсидии от
Централния бюджет, както и от Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС
– с 1 345 438 лв. повече от отчетния период за 2020 г. Намаление е отчетено само в
Неданъчните приходи.
Отчет на приходите за местни дейности – 28 720 328 лв., в т.ч.:
Имуществени и други данъци
23 663 981 лв.
Неданъчни приходи
17 663 148 лв.
Взаимоотношения с Централния бюджет/ЦБ/, в т.ч.:
194 775 лв.
-Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ по §31-12: 194 775 лв.
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС /-1 783 954 лв./, в
т.ч.:

- Трансфери м/у бюджети (нето)
- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС
Временни безлихвени заеми, в т.ч.:
- предоставени заеми (-)
- възстановени заеми (+)

/-608 082 лв./
/-1 175 872 лв./
/-895 476 лв./, в т.ч.:
/-1 261 706 лв./
366 230 лв.
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Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч.:
/-10 122 146 лв./
Заеми от чужбина
461 223 лв.
Заеми от банки и други лица в страната (нето)
288 315 лв.
Погашения по държавни /общински/ ценни книжа
/-1 295 000 лв./
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети,
/-160 660 лв./
сметки и фондове -нето(+/-)
Друго финансиране - нето
Депозити и средства по сметки, в т.ч.:
- остатък в лв. по сметки от предходния период(+):
- наличност в левове по сметки в края на периода(-)
и други.

830 лв.
/-9 416 854 лв./
27 842 680 лв.
/-37 331 350 лв./

Изпълнението на отделните видове данъци е, както следва:

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Имуществени и други данъци

Отчет

Отчет

Разлика

31.03.2020

31.03.2021

2021/2020

Данък в/у доходите на физически лица

289 444

202 667

-86 777

Окончателен годишен (патентен) данък

113 954

97 787

-16 167

Данък върху таксиметров превоз на пътници

175 490

104 880

-70 610

20 572 347

23 461 267

2 888 920

7 542 873

10 153 218

2 610 345

2 826

2 826

Имуществени и други местни данъци
- Данък върху недвижими имоти
- Данък върху наследствата
- Данък върху превозните средства

5 817 933

7 218 104

1 400 171

- Данък при придоб. на имущ. по дарение и възм. начин

6 909 772

6 020 602

-889 170

301 769

66 517

-235 252

60

47

-13

20 861 851

23 663 981

2 802 130

- Туристически данък
Други данъци

Всичко Имуществени и други данъци

Изпълнението на Имуществените и други данъци е в размер на 23 663 981 лв. и бележи
увеличение спрямо същия отчетен период за 2020 г. с 2 802 130 лв., което се дължи на
Данък върху недвижимите имоти, където увеличението е с 2 610 345 лв. и Данъка върху
превозните средства – увеличението при този данък е с 1 400 171 лв. Поради
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епидемичната обстановка и последиците за туристическия бизнес е разбираемо
намалението на приходите от Туристически данък, чието изпълнение е 66 517 лв.
Неданъчни приходи
През първото тримесечие на 2021 г. отбелязваме значително увеличение на
местните неданъчни приходи – изпълнението възлиза на 17 663 148 лв. и отчита
увеличение спрямо същия период на миналата година с 3 401 505 лв. Това увеличение
се дължи на всички видове местни неданъчни приходи с изключение на приходите от
концесии и тези от други приходи.
По видове приходи, изпълнението на местните Неданъчни приходи е, както следва:

Неданъчни приходи - местни

Отчет
31.03.2020

Отчет
31.03.2021

Разлика
2021/2020

Приходи oт собственост, в т.ч. от:

2 944 780

5 309 367

2 364 587

- продажба на услуги, стоки и продукция

1 904 468

4 160 148

2 255 680

- наеми на имущество

589 848

664 144

74 296

- наеми на земя

403 811

430 163

26 352

0

0

0

46 653

54 912

8 259

Общински такси

9 663 102

12 046 606

2 383 504

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 019 196

1 186 588

167 392

54 689

-69 414

-124 103

Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите

-675 439

-1 174 615

-499 176

Постъпления от продажба на нефинансови
активи
Приходи от концесии

179 921

169 972

-9 949

1 055 149

168 120

-887 029

20 245

26 524

6 279

14 261 643

17 663 148

3 401 505

- дивиденти
- лихви §24-08 +§24-19

Други приходи

Помощи и дарения от страната и чужбина

ВСИЧКО Неданъчни приходи

Преизпълнение са приходите от собственост, изпълнението към 31.03.2021 г.
възлиза на 5 309 367 лв. и отчита ръст от 2 364 587 лв. спрямо същия отчетен период за
2020 г.
Приходите от Общински такси са изпълнени на 12 046 606 лв., като увеличението е от
2 383 504 лв. и се дължи основно на преизпълнението на такса битови отпадъци.
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Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС
към 31.03.2021 в отчет бюджет на Община Варна
Трансферите по отчета на бюджета извън взаимоотношенията на Община Варна с
Централния бюджет към 31.03.2021 г. възлизат на 324 042 лв., от които получени за
2 202 372 лв. и предоставени за /-1 878 330 лв./
а) Получени трансфери 2 202 372 лв.
От общо получените трансфери - 2 183 697 са по параграф 61-01 „Трансфери между
бюджети – получени трансфери”, 16 288 лв. са по §61-05 „Трансфери от МТСП по
програми за осигуряване на заетост” и 2 387 лв. са по параграф 64-01 „Трансфери от/за
държавни предприятия и други лица, включени в КФП” (ПУДООС). По източници на
финансиране и предназначение получените трансфери са, както следва:
 1 644 372 лв. от МТСП, в т.ч.: 1 535 188 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; 92 974 лв. за
възнаграждения на приемните семейства и издръжка на настанените там деца,
съгласно споразумение за приемната грижа; възстановени на АСП /-78 лв./
неизразходвани средства от Хранителен комплекс по д-р ФС01-0565/ 30.04.2020
с общината по проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на
извънредна ситуация – 2020 г.”; 16 288 лв. по програми за временна заетост на
МТСП
 502 698 лв. от Област Варна за Парламентарни избори'2021
 52 915 лв. от МОН за училища за национални олимпиади и състезания и
дългосрочна командировка на преподавател в чужбина
 2 387 лв. от ПУДООС по проект „Природата – моят приятел” на ОУ „Черноризец
Храбър”.
б) Предоставени трансфери /-1 878 330 лв./
От предоставените трансфери общо за /-1 878 330 лв./, по §61-02 „Трансфери между
бюджети – предоставени трансфери” са /-702 458 лв./ и по параграф 62-02 „Трансфери
между бюджети и сметки за средствата от ЕС – предоставени трансфери” са /-1 175 872
лв./
Трансферите по §61-02 /-702 458 лв./ са предоставени по договори и финансови
споразумения за други бюджети, както следва:
 /-647 106 лв./ на МВР, съгласно договор за издръжка на Звено Общинска
полиция


/-41 506 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. /-4 465 лв./ са предоставени на Аксаково от ОП
„Управление на проекти и озеленяване” за данъци и застраховки на камионите за
събиране на зелени отпадъци
 /-12 366 лв./ на Министерството на младежта и спорта за наем зала СУ „Георги
Бенковски”

6

 /-1 480 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
възлизат на /-1 175 872 лв./ за проекти по СЕС-КСФ, СЕС-РА и СЕС-ДЕС в системата на
общината:
 /-1 193 648 лв./ за проекти по СЕС-КСФ и СЕС-РА на Община Варна –
финансиране собственото участие на общината по оперативни програми
„Региони в растеж”, „Регионално развитие”, „Околна среда” (КФ), „Наука и
образование за интелигентен растеж”, „Програма за морско дело и рибарство”.
Тук се включват проектите „Интегриран градски транспорт на Варна втора фаза”
/-553 939 лв./, „Изграждане на център за грижа за лица с различни форми на
деменция”/-395 545 лв./, „Модернизация на образователната инфраструктура на
територията на град Варна” /-158 887 лв./ и др.
 17 776 лв. за СЕС-ДЕС на Община Варна – възстановимо временно финансиране
до получаване на средства от Управляващия орган за разпоредители с бюджет
от дирекция „ОМД“ по проекти от секторна програма „Еразъм+”.

Дългово финансиране
Усвояване на дългови инструменти
1. Банкови заеми:
 През периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. продължи усвояването по
договора 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“.
Усвоените средства са в размер на 511 015 лв.
 През разглеждания период продължи усвояването по договора 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“.
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Усвоените средства са в размер на 230 473 лв.
 През отчетния период по договор с Европейската банка за възстановяване
и развитие са усвоени средства в размер на 461 223 лв. (234 819 евро) за проект
„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“.
2. Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“:
През отчетния период са усвоени средства в размер на 86 561 лв. по договор за
финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ сключен с
„Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд
за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция
по инструмента.

РАЗХОДИ

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2021 г. е в
размер на 488 070 000 лв.
Уточненият план към 31.03.2021 г. е 498 596 199 лв., а отчетът на разходите по
бюджета за първото тримесечие на 2021 г. възлиза на 70 644 634 лв.

Разпределение на разходите по функции:
Отчет
31.03.2020
4 144 026

Отчет
31.03.2021
4 849 695

288 472

557 707

269 235

1

27 901 889

32 038 257

4 136 368

45

Здравеопазване

4 035 564

3 919 097

-116 467

6

Социално осигуряване

5 582 588

6 910 542

1 327 954

10

10 019 773

10 529 948

510 175

15

Почивно дело, култура

3 492 655

3 443 928

-48 727

5

Икономически дейности и услуги

3 630 717

8 020 545

4 389 828

11

363 395

374 915

11 520

1

59 459 079

70 644 634

11 185 555

Функции
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование

Жилищно строителство и БКС
(инженерна инфраструктура)

Други
ВСИЧКО РАЗХОДИ

Разлика
Относ.дял
2021/2020
%
705 669
7

100

Разпределението на разходите през отчетния период показва, че най-голям
относителен дял имат разходите за образование – 45%, следвани от тези за инженерна
инфраструктура – 15%, икономически дейности и услуги – 11%, социално осигуряване
- 10% и т.н.
В сравнение с отчета на бюджета за първото тримесечие на 2020 г., през 2021 г. за
същия период са направени повече разходи за 11 185 555 лв. През първото тримесечие
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на 2021 г. са разплатени с над четири милиона лева повече за образование и
икономически услуги в сравнение със същия период на миналата година, с повече от
милион са направените разходи за социални грижи.
Изпълнението на бюджета функция “Образование” е подчинено на спазване на
финансовата и бюджетна дисциплина, съгласно Закона за държавния бюджет на
Република България, Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Закона
за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, отнасящи се
до сферата на средното образование. Със заповед на Кмета на общината №
0434/24.02.2021 г. са утвърдени формулите и принципите за разпределяне на средствата
по единни разходни стандарти за държавно делегираните дейности през 2021 г.
В отчета
на функция “Образование” към 31.03.2021 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:
 4 900 бр. персонал;
 30 247 ученици;
 11 294 деца в детски градини;
 548 деца в подготвителни групи в училища;
 225 ученици в Средношколско общежитие.
Промени в натуралните показатели
Натурални показатели

2020 г.

2021 г.

Разлика
2021/2020

Брой ученици

30 605

30 247

-358

Брой деца в детски градини и
подготвителни групи в училища

11 763

11 842

79

4 840

4 900

60

Брой персонал

Намален e броят на учениците в общинските училища през 2021 година с 358,
поради миграционни процеси и продължаване на гимназиалното образование в
професионални държавни училища. Увеличен е броя на децата в детските градини със
79, поради разкриване на 2 нови групи в резултат от оптимизиране на сградния фонд.
Числеността на персонала е увеличена с 60 бройки, вследствие на увеличения брой на
групите в детските градини и разширяване на обхвата на учениците в целодневна
организация на учебния ден чрез разкриване на нови 8 групи в училищата.
Средномесечната посещаемост в детските градини през I-во тримесечие на 2021 г. е
7 332 деца, което е 65 % от списъчния им брой. За същия отчетен период на 2020 г.
този показател е 42%. Oтбелязва се лек спад в посещаемостта през месец март 2021 г.,
поради преустановяване на учебните занятия, съгласно заповед на Министъра на
здравеопазването.
Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходите
за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 461 лв., спрямо 572 лв. за същия период
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на 2020 г. Намалението е в резултат от по-високата посещаемост през 2021 г., въпреки
ръста на заплатите през 2021 г.
Таксата, която се заплаща за дете на възраст до 4 години включително, е в размер
на 48 лв. За 5 и 6-годишните деца в подготвителните групи родителите заплащат месечна
такса от 40 лв., като минимум 50 на сто от родителите на тези деца са освободени от
такса, съгласно критерии, приети от Общински съвет – Варна. За периода на
преустановени посещения, съгласно заповеди на Министъра на здравеопазването,
родителите не дължат такса за ползване на детски градини.
За първите три месеца на годината във функция „Образование“ са събрани
приходи в размер на 684 069 лв., от които 615 497 лв. (90%) са постъпили в общинския
бюджет, а останалите - по бюджетите на второстепенните разпоредители.
Общият размер на приходите се формира от:
 такси за ползване на детски градини – 612 302 лв.;
 такси за ползване на общежитие – 3 195 лв.;
 наеми – 33 108 лв.;
 издаване на училищна документация и продажба на билети (ЦПЛР НАОП) – 5 761
лв.;
 предадени вторични суровини – 2 133 лв.;
 парични дарения – 25 818 лв.;
 глоби санкции и неустойки – 1 752 лв.
Върху размера на прихода от таксата за ползване на детска градина влияние оказва
и начинът на изчисляването ѝ само спрямо посещаемостта.
Отчетът на разходите по бюджета на функция „Образование“ към 31.03.2021 г. е в
размер на 32 038 257 лв., в т.ч. за държавни дейности - 27 904 316 лв., дофинансиране
- 499 180 лв. и местни дейности - 3 634 761 лв.
Отчет на разходите за първо тримесечиe 2021 г. по видове в сравнение с 2020 г.:
Вид на разхода

Отчет
31.03 2020 г.

Отчет
31.03.2021 г.

21 342 571

23 511 152

2 168 581

Хранене в детските градини

1 726 242

2 904 701

1 178 459

Вода,горива,енергия

1 554 008

1 469 300

-84 708

18 110

19 154

1 044

2 577 668

3 153 535

575 867

Стипендии

140 945

248 468

107 523

Основен ремонт

438 134

347 929

-90 205

ДМА и НДА

104 211

384 018

279 807

27 901 889

32 038 257

4 136 368

Заплати, др.възнагр. и осигуровки

Текущ ремонт
Други разходи

ВСИЧКО

Разлика
2020/2021
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Сравнителният анализ на разходите за двата отчетни периода показва следните
разлики:
 Увеличение на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, което
е свързано с увеличение на работните заплати, между 15% и 17% в изпълнение
на Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда, Отрасловия КТД и увеличение
на минималната работна заплата, считано от 01.01.2021 г. Достигнатата средна
работна заплата в образованието е в размер на 1569 лв., в т.ч. на педагогическия
персонал 1763 лв. и на непедагогическия персонал 1115 лв.
 Увеличение на разходите за хранене в детските градини, поради по-високата
посещаемост за отчетния период и ръст на стойността на услугата „хранене“ с
14%.
 Намаленият разход за вода, горива и електроенергия се дължи на поблагоприятните метеорологични условия през 2021 г. в сравнение с предходната
година
 В „Други разходи“ са обобщени разходите за материали, външни услуги, такси и
данъци. Увеличението е в резултат от закупени материали и извършени услуги
във връзка с провеждане на противоепидемичните мерки срещу COVID-19
 Ръстът в разхода за стипендии е свързан с разширения обхват на правоимащите
ученици след завършено основно образование
 Разликата в разхода за основни ремонти е в резултат от различните срокове за
реализация на планираните обекти
 Увеличеният разход за придобиване на ДМА е свързан с осигуряване на условия
за дистанционно обучение чрез закупуване на компютри и въвеждане в 9
общински училища на нов модел за обучение 1:1 чрез електронно устройство
„Chromebook“.
В структурата на разходите най-голям относителен дял заемат разходите за трудови
възнаграждения и осигуровки, следвани от разходите за външни услуги, разходите за
вода, горива и енергия, капиталови разходи.
Разходите на образователните институции във връзка с мерките за предотвратяване
разпространението на COVID-19 са в размер на 274 850 лв., в т.ч. 271 354 лв. от
държавни дейности, от които 160 752 лв. целеви средства, предоставени на училищата
и ЦСОП, съгласно Постановление № 346 на Министерски съвет от 2020 г. и 3 496 лв. от
местни дейности. Разходите са за осигуряване на възможности за провеждане на
дистанционно обучение – 117 579 лв. и разходи за предпазни средства и дезинфектанти
в училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие –
157 271 лв.
Отчетът на Общинските програми във функция „Образование“ към 31.03.2021 г. е
общо в размер на 7 239 лв.
В програма „Младежки дейности“ са отчетени 1 806 лв. за следните прояви:
 Фолклорен празничен концерт по случай Националния празник на Република
България - 3-ти март „Аз българин съм се родил“, с организатори Община Варна
и ВСУ „Черноризец Храбър“.
 Доброволческа кампания по случай 65-та регата "Трети март". Извършено е
почистване на района на гребно - ветроходна база „Бриз“ на Варненското езеро
от 6 доброволеца.
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В „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби
на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2021 г.“ са отчетени 5 433
лв. за провеждане на Националния конкурс „Моята България“.
Реализирането на „Програма на община Варна за приобщаващо образование на
деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално
положение през 2021 г.“ и „Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите специалисти в община Варна през 2021 г.“ все още не е започнало,
предстои да стартира изпълнението им и за отчетния период не са извършени разходи.
Общо за функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер на
731 947 лв., от които :
 Основен ремонт - 347 929 лв. : основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и
изграждане на достъпна среда за нуждите на ЦСОП – Варна на имот с адрес: ул. „Петко
Стайнов“ № 7 – 145 358 лв.; основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни
площадки на открито в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ и І ЕГ – 200 831 лв.;
 Придобиване на дълготрайни материални активи - 373 476 лв. в т.ч. :
- компютъри и хардуер в детски градини и училища – 350 броя за 310 811 лв.
- оборудване, машини и съоръжения – 46 708 лв.
- стопански инвентар – 15 957 лв.
 Нематериални дълготрайни активи – програмни продукти и лицензи в училища и
детски градини - 10 542 лв.
През 2021 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“, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа за дуална
система на обучение“ с конкретен бенефициент МОН. Получени са трансфери в размер
121 112 лв. и са извършени разходи за 277 859 лв.
Дейностите са насочени 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;
 усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество.
 прилагане на знания и умения в производствена среда при усвояване на
професии.
Продължава изпълнението на проекти с други средства от Европейския съюз по
Секторна програма „Еразъм+“. Реализират се 49 проекта от 15 общински училища и 1
детска градина, по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ и Ключова дейност 2
„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Отчетените разходи за
периода са 544 лв. Получените трансфери са 17 802 лв.
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Отчетът на разходите във функция "Здравеопазване" към 31.03.2021 г. е в
размер на 3 919 097 лв.
Дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – отчетът
на разходите към 31.03.2021 г. общо за дейността е 3 258 052 лв., в т.ч. за детските
ясли са разходвани 2 358 196 лв. и за ОП „Комплекс за детско хранене“ - 899 856 лв.
За първото тримесечие на 2021 г. през детските ясли са преминали 1 301 деца и са
реализирани 49 305 леглодни. Издръжката на 1 леглоден на дете в детска ясла за 2021
г., включваща разходите за заплати, осигурителни вноски, издръжка и капиталови
разходи е 45,31 лв., а за един месец е в размер на 951,45 лв. Реализираните приходи
във Филиал „Детски ясли“ за първо тримесечие на 2021 г. са 78 203 лв.
Отчетът на ОП „Комплекс за детско хранене“ показва, че през първото тримесечие на
2021 година в детските ясли е приготвена храна средно за 911 деца (реализирани 49
956 броя хранодни в детски ясли). Разходите за един храноден на дете в детска ясла са
в размер на 6,64 лв., а месечната издръжка за храна на дете в детска ясла е 139,44 лв.
Общо разходът за издръжка на едно дете в детска ясла към 31.03.2021 г. възлиза
на 1 090,89 лв.
През отчетния период общинското предприятие обслужва три броя детски кухни с
23 обекта за раздаване на храна, в които храна са получили среднодневно 2 152 бр.
деца, от които в събота и неделя - 1 687 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 3,69 лв.
Внесените приходи в бюджета през периода са 211 316 лв.
В яслени групи в детски градини към 31.03.2021 г. е приготвена храна средно за
350 бр. деца. Разходите за един храноден на дете в яслена група на детска градина е
6,20 лв., от които разходите за храна на едно дете на ден са 3,24 лв., а режийните
разходи – 2,96 лв.
Дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ - отчетът е в размер
на 542 737 лв. В сравнение с първо тримесечие на 2020 г., отчетът е завишен с близо
13 000 лв., основно поради увеличение с 10% на трудовите възнаграждения на
медицинския персонал от 01.01.2021 г.
Дейност „Други дейности по здравеопазването” - отчетът на разходите през
първото тримесечие на годината за дейността е в размер на 118 308 лв., в т.ч.:
Държавно делегирани дейности – отчетени са 46 715 лв., както следва:
разходите за правоимащи болни възлизат на 521 лв.;
разходите за здравни медиатори възлизат на 11 466 лв.;
разходите за Общински съвет по наркотичните вещества и ПИЦ – 34 728 лв.
Местни дейности – отчетът възлиза на 71 593 лв., в т.ч.:
отчетът на ОП „ДДД” е в размер на 38 379 лв. Общинските обекти, които се
обслужват от общинското предприятие ежемесечно и се обработват против
вредители са над 200 броя. Реализираните приходи са в размер 4 110 лв.
Изплатени помощи по решения на Общински съвет – общо в размер на 26 151 лв.,
в т.ч.:
- за финансово подпомагане лечението на 6 граждани със здравословни проблеми
– 1 550 лв.;
- за финансово подпомагане на 15 двойки с репродуктивни проблеми – 24 601 лв.
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По сключения между Министерството на здравеопазването и Община Варна
договор 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 667 лв. и други.
Отчетът на разходите във функция "Социално осигуряване, подпомагане и
грижи" за първото тримесечие на 2021 година е в размер на 6 910 542 лв.,
разпределени по видове, както следва:
 Заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски - 3 070 551 лв.
 Издръжка – 2 388 719 лв.
 Платени данъци и такси – 2 935 лв.
 Текущи помощи и трансфери – 1 448 337 лв.
Разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски
представляват 44% от общите разходи, за издръжка са 35%, следвани от 21% разходи
за текущи помощи и трансфери.
Към 31.03.2021 г. социалните услуги към функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“ са общо 59, от които 36 са държавно делегирани, а 23 се
финансират от местния бюджет. Второстепенните разпоредители с бюджет към
функцията са 6 и предоставят 20 социални услуги, от които 4 с местно финансиране.
Със заповед № РД01-2460 от 30.12.2020 г. от изпълнителния директор на Агенция
за социално подпомагане, Община Варна получи одобрение за създаване на нова
социална услуга „Асистентска подкрепа“ с капацитет 728 места, които ще бъдат
обслужвани от 240 асистента и 8 щатни бройки за администриране на услугата, считано
от 01.01.2021 г. Услугата ще се изпълнява от второстепенния разпоредител Домашен
социален патронаж.
Други делегирани от държавата социални услуги са: четирите Центрове за
обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, два Кризисни центъра - за деца и за лица,
претърпели насилие и жертви на трафик, деветте Центрове 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
центрове и три Защитени жилища. Отчетените средства за посочените услуги делегирани от държавата дейности са в размер на 3 595 030 лв.
От местни приходи са предоставени от бюджета на общината 165 634 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.

14

През отчетния период Домашният социален патронаж е обслужил по домовете 537
варненски граждани, които са получили приготвена храна. Домашен социален патронаж
предоставя и услугата "Домашен помощник", представляваща комплекс от услуги,
включващи обслужване на болни възрастни хора и самотни лица на територията на
община Варна - 30 домашни помощници обслужват не по-малко от 60 пълнолетни лица
с намалена работоспособност над 90% и определена чужда помощ. Общо отчетените
разходи към 31.03.2021 г. са в размер на 500 260 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 73 802 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.
Община Варна е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за проект „Tопъл
обяд в условията на пандемията от Covid-19 в община Варна“. 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 найголяма степен от COVID-19 през периода на наложителната социална изолация чрез
приготвяне и доставка на топъл обяд на 300 лица в работни дни на място е кухнята, до
обект за раздаване на готова храна или транспортиране до домовете 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 проекта за община Варна е 45 441
лв. за периода от 15.02.2021 г. до 27.04.2021 г.
На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за
издръжката на които към 31.03.2021 г. са направени разходи в размер на 971 лв. 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 за първото
тримесечие на годината са отчетени 120 881 лв.
В Социалната програма за 2021 г. са включени местни дейности в различни
направления, възложени за управление на външни доставчици. През периода 01.01.2021
г. - 31.03.2021 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 - 449 895 лв.
 Обществената трапезария с капацитет 650 лица – 96 489 лв.
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Община Варна обезпечава издръжката на дейност „Социални асистенти” за 120
деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища
и детски градини, като към 31.03.2021 г. са отчетени 290 400 лв. за тази дейност.
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.
До 31.03.2021 г. изплатените помощи по решение на Общинския съвет са в
размер на 2 150 лв., които са еднократни финансови помощи за задоволяване на
инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално битови потребности.
Изплатените присъдени издръжки за отчетния период възлизат на 24 045 лв.
Предстоят сключване на 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.


Отчет на дейностите по Програмата за развитие на туризма с приходи от
туристически данък към 31.03.2021 г.
Дейността на община Варна при изпълнение на програмата за развитие на туризма
с приходи от туристическия данък към 31.03.2021 г. включва следните мероприятия:
- Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма в т.ч. програма „Варна - 100 години курортен
град" – 98 396 лв.
- Нови туристически продукти, проучване и анализи, инициативи и събития,
свързани с промотиране на туризма на територията на община Варна – 6 351 лв.
- Организиране и участие в конференции, работни срещи с туроператори и медии
и други иновативни маркетингови дейности – 1 820 лв.
- дейност на Туристически информационен център – 20 775 лв.
Основна дейност – обслужване на посетители
Обслужените туристи в Туристическия информационен център за периода януари –
март 2021г. са общо 710, като се отчита повишение от 38% в сравнение със същия
период на миналата година. През зимния период най-много са посетителите от България
– 76%, следвани от Германия – 10,8%, Франция – 5.7%, Великобритания – 1.67%, Русия
– 1.6% и Полша – 1.6%.
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. Публикуван бе
културния афиш на град Варна за 2021 г., допълнен и със спортни събития от местен и
международен характер, планирани да се проведат през 2021 г. Своевременно се
публикува и актуализира информация за събития, провеждащи се на територията на
града. Сайтът се поддържа на 6 езика: български, английски, руски, немски, френски и
румънски. През периода януари - март 2021 г. в платформата VISIT.Varna.bg бяха
добавени и допълнени следните рубрики:
•„Пешеходни обиколки на Варна“ – с график на туровете за 2021 г. на български и
английски език;
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•„Варна – 100 години курортен град“ – рубрика, акцентираща върху 100 годишния
юбилей от обявяването на Варна за курортен град, съдържаща статии с любопитни и
интересни факти за това как се е развивал града като морска дестинация.
През първото тримесечие на 2021г. VISIT.Varna.bg достигна аудитория от близо 47 000
души.
Социални мрежи
Туристическият информационен център поддържа собствени канали във:
- “Facebook” – @visit.varna.bg - където ежедневно се публикуват предстоящи културни и
спортни събития с връзка към туристическия сайт. От началото на годината са
публикувани над 92 поста, съдържащи информация за предстоящи събития, интересни
факти и снимки на Варна и забележителностите на града. Като пряк резултат се отчита
ръст от 5% на броя души, последвали страницата VISIT Varna. Към този момент
последователите са 4 350, а постовете за първите три месеца от 2021 г. са достигнали
до аудитория от над 100 000 души.
- “YouTube” – в най-голямата международна платформа за видео споделяне се отчита
ръст от 9.8% на потребителите, абонирали се да получават известия при публикуване
на съдържание от VISIT Varna.
- “Instagram” - онлайн мобилната социална мрежа служи за споделяне на снимки и
кратки видеа. От началото на 2021 г. през профилът на VISIT Varna в Instagram
@visitvarnabg са публикувани 27 поста, достигнали до аудитория от близо 5500 души. От
началото на годината последователите са нараснали до 620, което е ръст от 14.4%.
- Работата на Туристически информационен център в най-популярната туристическа
социална медия “TripAdvisor”, където туристите сами оценяват услуга, дават съвети и
популяризират дейността на дадения обект, е оценено с 4,5 от общо 5 максимални точки
за оценка.
- “Twitter” - @VisitVarnaBg - социална мрежа, която позволява на потребителите да
изпращат и четат статус съобщения. Броят на последователите на twitter профила на
VISIT Varna е нараснал с 2.5%.

Изпълнение на Капиталовата програма на община Варна
към 31.03.2021 г.
Източниците за финансиране на капиталовата програма са: собствени средства,
целеви капиталови субсидии, банков заем, трансфери, Европейски фондове и други
международни програми и договори. Общо отчетени средства по Капиталовата програма
към 31.03.2021 г. – 9 588 305 лв. (Capital_ 2021_1_5305), в т.ч.:
І. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови
субсидии, облигационен заем, банкови заеми.– 5 839 701 лв.
II. Капиталови разходи, финансирани от сметките за средства от Европейския
съюз – 3 748 604 лв.
І. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви
капиталови субсидии, облигационен заем, банкови заеми.
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Капиталова програма

Уточнен план към
31.03.2021 г.

Отчет към
31.03.2021 г.

Основен ремонт на ДМА

96 598 967

4 483 368

Придобиване на ДМА

29 355 977

1 345 791

Придобиване на НА

888 627

10 542

Придобиване на земя

500 000

0

Капиталови трансфери

225 960

0

127 569 531

5 839 701

Общо

Отчетът на капиталовата програма по функции е както следва:
Функция Образование
На основание чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
директорите на училища извършват „компенсирани промени по плана на приходите и
разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомяват за това първостепенния
разпоредител с бюджет”.
Общо за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 731 947 лв., от които
за:
 основен ремонт – 347 929 лв., в т.ч.:
 ДГ 47 "Люляче" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на
открито и спорт, находящи се в ДГ №47 "Люляче", УПИ I "за детско заведение"
ПИ 10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв. "Галата", гр. Варна -1 740 лв. за
авторски надзор
 „Основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна
среда за нуждите на ЦСОП на имот с адрес гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" №
7, представляващ сграда с идентификатор 10135.3513.148.6“- 145 358 лв.;
 „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт,
реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ
"Св.св. Кирил и Методий ", (ПИ 10135.1508.37 по КК), с адрес ул. "Братя
Миладинови" № 19, район Одесос, гр. Варна" – 191 711 лв., в т.ч. банков
заем 146 628 лв.
 "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт,
реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в І-ва
Езикова гимназия ,ПИ 10135.2553.247 по КК /УПИ ІІ-247, кв.33,25 м.р/ с
адрес ул. "Подвис" № 29, гр. Варна" – 9 120 лв. – банков заем.
придобиване на дълготрайни материални активи – 373 476 лв., от които:
 компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 310 811 лв.;
 оборудване и стопански инвентар за училища и детски градини – 62 665 лв.;
 нематериални активи – 10 542 лв. за програмни продукти и лицензи в училища.


Обект, финансиран от целева субсидия за капиталови разходи:
ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - основен ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа
"Другарче" и промяна на предназначение в детска градина с местонахождение
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ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90, Варна – план 2 662 170 лв. Обектът се
финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 500 537
лв., собствени средства в размер на 161 633 лв. Към 31.03.2021 г. не са отчетени
капиталови разходи. За обекта има сключен договор и се изпълняват СМР. Предстои
разплащане през второ тримесечие на 2021 г. Очаквано изпълнение – 2 662 170 лв.
Функция Здравеопазване
Отчетът към 31.03.2021 г. е в размер на 839 764 лв., от които за:
 Основен ремонт – 839 030 лв. за:
 Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на
енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор, находяща
се в УПИ V "за детско заведение" (ПИ 10135.3515.771), кв. 1200, 16 м. р. на гр.
Варна, ул. "Д. Полянов" № 3, гр. Варна – 334 614 лв., финансирани от преходен
остатък от целева капиталова субсидия от 2020 г. в размер на 209 756 лв. и
преходен остатък от трансфери от ДБ в размер на 124 858 лв.;
 Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната
ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находяща се в УПИ І - "за
детска ясла", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна (10135.2553.81) с административен адрес
ул. "Роза" 34, гр. Варна – 503 416 лв.
 Придобиване на ДМА – 1 734 лв. за климатик за детска ясла
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 843
580 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи
в размер на 414 737 лв., преходен остатък от целева субсидия за капиталови
разходи в размер на 209 756 лв. и преходен остатък от трансфери от ДБ в размер
на 219 087 лв.; За обекта са сключени договори за СМР и строителен надзор. Към
31.03.2021 г. са отчетени средства в размер на 334 614 лв., в т.ч. от преходен
остатък от целева капиталова субсидия от 2020 г. в размер на 209 756 лв. и
преходен остатък от трансфери от ДБ в размер на 124 858 лв.;

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Към 31.03.2021 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 2 982 565
лв., в т.ч. за:
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 1 172 884 лв.:
 Основен ремонт
547 848 лв.
 Придобиване на ДМА
625 036 лв.
 Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в т.ч.
проектиране, СН, АН, доклад за оценка на съответствието, технически паспорт –
75 813 лв., финансирани от банков заем, в район Одесос за обекти:
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон - ул.
Дякович, ул. Козлодуй, район Одесос, гр. Варна – 38 214 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, ул. Д-р Пискюлиев район Одесос, гр. Варна – 37 599 лв.
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 Проект: Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул.
„Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна (СМР,
комплексен доклад, проектиране, строителен надзор, авторски надзор,
отчуждителни процедури, премахване на сгради и други), обекти, фактически
свързани с бул. "В. Левски" и улици, фактически свързани (довеждащи и
отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 363 296 лв. финасирани от банков
заем, в т.ч.:
Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в участъка от ул.
"Ген Колев" до бул. "Васил Левски" по плана на 5 м.р., гр. Варна - улици
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В.
Левски" – 168 615 лв.;
Основен ремонт на пътни връзки на бул. "Васил Левски" при ул. "Царевец"
- улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с
бул. "В. Левски" – 120 634 лв.;
Основен ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" към ул. "Мир" улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул.
"В. Левски" – 52 663 лв.;
Обект: Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до
ул. „Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от
км. 0 + 150 до км. 3 + 000"; Подобект: 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"), в т.ч. светофарна уредба –
21 384 лв.
 Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с
остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна – 116 145 лв., обекта се финансира
от преходен остатък от целева капиталова субсидия от 2020 г.
 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 – 179
657 лв., обектът се финансира от преходен остатък от целева капиталова субсидия
от 2020 г.
Обекти, финансирани 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. –
539 817 лв., в т.ч. 87 626 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и 452 191
лв. преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 2020 г. – към
31.03.2021 г. са отчетени 423 995 лв. от преходен остатък от целева субсидия за
капиталови разходи 2020 г.
Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие
– 1 809 681 лв.:
 Основен ремонт - 1 777 815 лв. за обект: „ Благоустрояване на междублокови
пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул. ”Петър
Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап, в т.ч.: Благоустрояване
на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778,
779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър
Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" в т.ч. основен ремонт на ул. „Петър
Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково
пространство в район „Владислав Варненчик“, "II-ри микрорайон" - източна част,
гр. Варна“. Отчетените разходи са финансирани от преходен остатък по ПМС
360/10.12.2020 г.; ФО - 70/17.12.2020 г. на МФ
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Придобиване на ДМА - 31 866 лв. за проектиране на благоустроявания на
междублокови пространства.

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности
Отчетът за функцията към 31.03.2021 г. е в размер на 1 046 986 лв., от които:
 Основен ремонт – 971 746 лв.
 Придобиване на ДМА – 75 240 лв.








Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - северозапад и
тоалетни на стадион "Спартак", находящ се в УПИ ІІІ "За стадион със спортновъзстановителен център и хотел", кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна", в т.ч.
СМР, проектиране, обследване и технически паспорт, комплексен доклад за
оценка на съответствието на инвестиционния проект – 622 814 лв.;
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“, в т.ч. СН, АН, оценка за
съответствие и др. – 55 452 лв., от които финансиране от преходен остатък от
банков заем – 53 604 лв.
ОП „Спорт“ – 282 159 лв., в т.ч. СК "Простор" - основен ремонт на покривна и
подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна, с
идентификатор 10135.2556.351.2 в т.ч. проектиране, СН и други – 262 371 лв. и
закупуване на климатици - 19 788 лв.
Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна: Етап I: Ремонт и
благоустрояване в сектор "Хищници ", зона "Големи котки" (лъвове и тигри) –
86 561 лв. финансиране от банков заем;

Капиталови разходи, финансирани от сметките за средства от
Европейския съюз
Към 31.03.2021 г. по оперативни програми, финансирани от сметките за средства от
Европейския съюз за 2021 г., са отчетени капиталови разходи в размер на 3 748 604 лв.,
в т.ч.:
 ОП „Околна среда“ – Към 31.03.2021 г. няма отчетени средства.
 Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата
за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“. Към 31.03.2021 г. няма
отчетени средства за изграждане на инфраструктурни обекти. Очаквано
изпълнение в размер на 2 634 940 лв, в т.ч.:
За обект „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к.к. "Златни
пясъци" очаквано изпълнение - 1 246 770 лв., в т.ч. строителен надзор;
За
обект
„Частично
изграждане,
реконструкция/рехабилитация
на
канализационната мрежа в СО "Ален мак" - очаквано изпълнение 1 388 170 лв. ., в т.ч.
строителен надзор.
 Проект „Екологично чист транспорт за Варна“. Към 31.03.2021 г. няма
отчетени средства. Сключен е договор с изпълнител с предмет на договора
„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“. Провежда се процедура за възлагане
на обществена поръчка за избор на доставчик на екологични превозни
средства и зарядни станции. Основните дейности по проекта предстои да
бъдат реализирани през следващите отчетни периоди. Очаквано изпълнение
в размер на 40 228 440 лв. за доставка на 60 броя електрически автобуса, от
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които 40 бр. - тип „соло“, 20 броя – тип „съчленен“ и доставка и монтаж на 60
броя станции за бавно зареждане и 2 броя станции за бързо зареждане.
 ОП „Региони в растеж“ – Към 31.03.2021 г. са отчетени средства в размер на 3 503
708 лв. за следните проекти и проектни предложения:
 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град
Варна“ - Към 31.03.2021 г. са отчетени средства в размер на 31 378 лв.
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 31.03.2021
г. няма отчетени средства за обект "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”.
В хода на изпълнение на СМР дейностите на обекта бяха открити
археологически находки в зоната на площад „Екзарх Йосиф“. Във връзка с
тези форсмажорни обстоятелства и във връзка с заповед на Министерство на
културата – Община Варна сключи допълнително споразумение с Изпълнителя
за проектиране и изпълнение на мерките по експониране на археологическите
находки. Към 31.03.2021 г. дейностите по консервация, реставрация и
социализация на откритите археологически структури са приключили, приети
са от Министерство на културата и документацията за обекта е внесена в
РДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия с цел въвеждането
му в експлоатация.
„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ - за инженеринг на
интелигентни транспортни системи в рамките на масовия градски
обществен транспорт (МГОТ) Към 31.03.2021 г. са отчетени средства в
размер на 2 084 345 лв. за видеонаблюдение и светлинно регулиране на
кръстовища и интелигентни пешеходни пътеки. Очаквано изпълнение –
2 659 207 лв.;
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради
– сградата на ОДМВР – Варна“ - Към 31.03.2021 г. са отчетени средства в
размер на 128 153 лв. за прилагане на енергоспестяващи мерки и
съпътстващи ремонтни дейности на административната сграда на ОДМВР –
Варна; Обектът е временно замразен до издаване на акт образец 19 и
въвеждане на обекта в експлоатация. Очаквано изпълнение – 483 478 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". Към
31.03.2021 г. са отчетени средства в размер на 1 125 344 лв. за следните
обекти:
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 – 567 581 лв.;
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 – 557 763 лв.
Очаквано изпълнение в размер на 1 130 417 лв.
"Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна". Към 31.03.2021
г. са отчетени средства в размер на 134 488 лв., от които: 40 346 лв. за
Основен ремонт на Кризисен център за деца в гр. Варна ул. „Петко Стайнов“




-

-
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№ 7, ет. 3 на общежитие блок Б и 94 142 лв. Основен ремонт на Приют за
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица. Очаквано
изпълнение в размер на 2 979 590 лв.
 „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р.
Славейков 1928".
Към 31.03.2021 г. няма отчетени разходи. Очаквано
изпълнение 226 869 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 31.03.2021 г. не са отчетени средства за ремонт и прилагане на
енергоспестяващи мерки и оборудване на сграда филиал ТМПЦ – Варна;
Очаквано изпълнение – 2 940 514 лв.
 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ Към
31.03.2021 г. не са отчетени средства. Очаквано изпълнение 459 670 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 31.03.2021 г. не са отчетени средства.
Сключен е договор за инженеринг. Обектът е в процес на изпълнение на етап
подготвяне на инвестиционен проект. Очаквано изпълнение 839 993 лв. за
инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) – изграждане на социални
жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна.
 ОП „Регионално развитие“ – Към 31.03.2021 г. няма отчетени средства.
 Интегриран градски транспорт на Варна. За капиталови трансфери за
нефинансови предприятия за инженеринг – проектиране, строителство,
доставка и монтаж на машини и съоръжения за ремонт на автобусния парк
и авторски и строителен надзор за подобрение на ПТБ на „Градски
транспорт“ ЕАД към 31.03.2021 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.
 ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Към 31.03.2021 г. са отчетени средства в
размер на 4 190 лв. за кухненско оборудване за „Център за подкрепа на лица с
увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ по проект Основен
ремонт на „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки
множествени увреждания“.
 „Програма за морско дело и рибарство“ – 240 706 лв.
 "Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ
"Васил Левски - Галата 1927", град Варна". Към 31.03.2021 г. са отчетени
средства в размер на 240 706 лв., от които за основен ремонт 212 302 лв. и
оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна – 28 404 лв.
Очаквано изпълнение 253 744 лв.
 „Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане
на образователно-информационен център и зона за спорт. Към 31.03.2021 г.
няма отчетени средства. Очаквано изпълнение - 106 745 лв.
ІІІ. Индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства
по други международни програми (ДМП) – по оперативни програми и
проекти на община Варна
 Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"
 Проект "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система
за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в
район „Младост", кв. 16, "Възраждане" ІІІ м. р. и "Възраждане" ІV м. р. на
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община Варна". Към 31.03.2021 г. няма отчетени средства.
изпълнение - 1 231 364 лв.

Очаквано

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА
През 2021 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;
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана по
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; Програмата за морско
дело и рибарство 2014-2020 г.; проекти и програми в бюджета на община Варна
(международни проекти) и във функция „Образование” по секторна програма „Еразъм+“;
проекти по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ и Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, съфинансирани
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
За периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. в общата рекапитулация на отчета на
средствата по проекти, финансирани по линия на ЕСИФ, ДЕС и ДМП в бюджета на община
Варна, при начално салдо 35 660 848 лв. са постъпили средства в размер на 563 608 лв.
като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти и възстановени средства
към УО в размер на (-3 561 лв.); 1 175 872 лв. средства от бюджета за съфинансиране
собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината; (-28 лв.) други
приходи от реализирани курсови разлики от валутни операции (нето); 1 261 706 лв. са
отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-366 230 лв.) са
възстановени заеми в бюджета; 160 660 лв. са събраните средства и извършени
плащания от сметки за средствата от ЕС; (-1 337 лв.) са възстановени неправилно
отнесени от предходен период средства. Извършени са разходи в размер на 4 926 526
лв., от които 1 177 922 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и
др.; 1 073 902 лв. за основен ремонт на ДМА; 2 053 066 лв. за придобиване на ДМА и
621 636 лв. за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти.
Наличните средства по сметки в края на периода 31.03.2021 г. възлизат на 33 525 012
лв.
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. в бюджета на община Варна, при начално
салдо 35 660 848 лв., са постъпили средства в размер на 545 806 лв., като трансфер от
Управляващия орган по програми и проекти и възстановени средства към УО в размер на
(-3 561 лв.); 1 193 648 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране
собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината; 1 261 706 лв. са
отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-366 230 лв.) са
възстановени заеми в бюджета; 149 034 лв. са събрани средства и извършени плащания
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от сметки за средства от ЕС; (-1 337 лв.) са възстановени неправилно отнесени от
предходен период средства. Извършени са разходи в размер на 4 914 902 лв., от които
1 166 298 лв. са за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 1 073
902 лв. за основен ремонт на ДМА; 2 053 066 лв. за придобиване на ДМА и 621 636 лв.
за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти. Наличните
средства по сметки в края на отчетния период 31.03.2021 г. възлизат на 33 525 012 лв.
Извършените капиталови разходи, в размер на 3 748 604 лв., са отчетени по
следните проекти:
1. Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза" –
отчетени са капиталови разходи в размер на 2 084 345 лв., от които:
 разходи за придобиване на компютри и хардуер – 19 230 лв.;
 разходи за изграждане на инфраструктурни обекти – 1 443 479 лв.;
 разходи за придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни
продукти – 621 636 лв.
2. Проект "Модернизация на образователната инфраструктура на
територията на град Варна" – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер
на 31 378 лв.
3. Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна" –
отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 134 488 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 128 153 лв., (от които 30 913 лв. са осигурени със
средства от получен трансфер през 2019 г. в размер на 250 500 лв. 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 капиталови разходи в размер на 1 125 344 лв., от които:
 разходи за основен ремонт на ДМА – 567 581 лв.;
 разходи за придобиване на сгради – 557 763 лв.
6. Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с
тежки множествени увреждания“ - отчетени са разходи за придобиване на стопански
инвентар в размер на 4 190 лв.
7. Проект „Създаване на морски образователен център, обновяване и
оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927", град Варна“ - отчетени са
капиталови разходи в размер на 240 706 лв., от които:
 разходи за основен ремонт на ДМА – 212 302 лв.;
 разходи за придобиване на компютри и хардуер – 19 404 лв.
 разходи за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 9 000
лв.
През отчетния период по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020
успешно приключи реализацията на следните мащабни проекти: „Интегриран градски
транспорт на Варна – втора фаза" и "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".
По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. приключи реализацията на
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проект „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ
"Васил Левски - Галата 1927", град Варна“.
ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. в бюджета на община Варна са отчетени
постъпили средства в размер на 17 802 лв. като трансфер от Управляващия орган по
програми и проекти; (-28 лв.) други приходи от реализирани курсови разлики от валутни
операции (нето); (-17 776 лв.) възстановен трансфер за временно финансиране до
получаване на средства от Управляващия орган на разпоредители с бюджет от дирекция
ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+”; 11 626 лв. са събрани средства и
извършени плащания от сметки за средства от ЕС. Извършени са разходи за заплати и
осигурителни вноски на персонала и издръжка в размер на 11 624 лв.
ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ДРУГИ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

През отчетния период община Варна сключи нови административни договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на следните проекти:
 "Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и
адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване
на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономически пространство 2014-2021 г. Бенефициент е Национален
доверителен екофонд (НДЕФ), а Норвежката асоциация на местните и регионалните
власти и осем български общини, между които и Община Варна са партньори по проекта.
Срок на договора 04.02.2021 г. – 30.04.2024 г. (42 месеца). Общата стойност на проекта
за община Варна възлиза на 539 809 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ).
 "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район
„Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,
съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г. Срок на договора 30.03.2021 г. – 30.01.2022 г. (10 месеца). Общата
стойност на проекта е 1 312 806 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер
на 713 306 лв., а съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 599 500 лв.
Ще бъде изградено ново осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни
входове, открити паркинги и междублокови пространства. Модернизацията ще повиши
енергийната ефективност и ще подобри качеството на живот в община Варна.
За периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. в отчета на средствата по проекти,
финансирани със средства по други международни програми в бюджета на община Варна
няма отчетени суми.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2021 –
31.03.2021 г. е публикуван на интернет страницата на община Варна с адрес:
https://www.varna.bg/bg/1380.
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