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Проектобюджетът за 2022 г. е разработен, съгласно чл.84 от Закона за 
публичните финанси по показателите на чл.45 от същия закон за приходите 
и разходите по бюджета.

нормативни 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 2022 г. /Държавен вестник, брой 18 от 04.03.2022 г./

- РМС № 50 /03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности за 2022 г.

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“
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Проектобюджетът е изготвен в условията на трудно прогнозируема
среда, динамична икономическа обстановка и редица
предизвикателства - негативното влияние и повишен риск върху
параметрите на бюджета оказва сложната международна политическа
обстановка и свързаната с нея бежанска вълна от войната в Украйна,
както и потенциалната възможност от нова вълна в разпространението
на пандемията от COVID-19.

Законът за държавния бюджет за 2022 г. бе приет късно и
публикуван на 04.03.2022 г., което наложи първото тримесечие на
годината да бъде планирано и изпълнявано с параметрите на бюджета
от 2021 година.

Правителството планира още през лятото актуализация на
държавния бюджет, което неминуемо ще се отрази и върху общинските
бюджети и е възможно да се появи необходимост от тяхната
актуализация през годината.
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Проектобюджетът е изработен на база данните за изпълнение

на бюджета за 2021 г. и очакваните местни приходи, формирани за

поредна година без да бъдат завишавани местните данъци и

такси на гражданите, в същото време - пълно освобождаване на

родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в

детските градини и детските ясли, считано от м. април.

Предвидено е увеличение на средствата за издръжка, основно

на най-важните и обществено значими дейности в ситуация на

рязко повишение на цените на електроенергия, горива,

хранителни продукти, строителни материали и др. спрямо отчета

за 2021 г. В същото време за четвърта поредна година община

Варна няма да получи изравнителна субсидия от държавния

бюджет.
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В проектобюджета за 2022 г. са заложени проекти за подобряване на

инфраструктурата и облика на градската среда, благоустрояване на

междублокови пространства, подобряване на експлоатационните

характеристики на улици от уличната мрежа, създаване на достъпна,

комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Проектите са за основен ремонт /реконструкция на улична мрежа в

район, като дейностите са насочени към цялостно рехабилитиране на

уличната мрежа в услуга на транспортната, социалната, икономическата

и техническата инфраструктура. Целта е повишаване качеството на

живот, екологичната среда, повишаване на потенциала за развитие на

туризма, като водещ сектор в региона. С реализацията на дейностите по

проектите ще се нормализира транспортния трафик и ще се подобрят

условията за движение, ще се повиши безопасността на движението и

сигурността на пешеходците. Проект „Екологично чист транспорт за

Варна“ ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух

в община Варна посредством намаляване наднормените нива на фини

прахови частици и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в

атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на

старите превозни средства на обществения градски транспорт с

модерни, екологични транспортни средства.
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Варна – Град на знанието

- Налице е трайна тенденция през последните 10 г. средствата за образование да
са приоритет. Функция „Образование“ заема 36% от общия бюджет на общината
за 2022 г. В абсолютна стойност бюджетът на функцията възлиза на 202 535 х.
лв., в т.ч. за капиталови разходи близо 14 093 х. лв. за изграждане и ремонт на
образователната инфраструктура.

- "Варна - Град на Знанието" е инициатива на Кмета на Община Варна от 2020 г.
и обединява усилията на местната власт, бизнеса, образователния и научен
сектор за реализиране на пълния потенциал на града, като бе сключен
меморандум между общината, университетите в града, ИТ – компании и други
за сътрудничество и партньорство, който отчита изградените връзки между
наука и бизнес. Силното образование на Варна и постоянният приток на млади
хора са вероятно най-важното предимство на града. Близо 30 хил. са
студентите в морската столица, разпределени в шест университета.
Преплитането на наука и бизнес е третият ключов фактор, който оформя
потенциала на града. Дейностите на местния бизнес и инвестиционните
решения привличат интереса на младите хора и чуждестранните студенти в
направленията медицина, информационни технологии, транспорт,
корабоплаване и др.
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Икономическо развитие на град Варна и естетизация на 
градската среда

Варна е най-големият икономически център в Северна

България. През 2022 г. ще се реализират европейски проекти

в размер на 88 260 х.лв. Община Варна има огромен опит в

изпълнението на проекти по различните оперативни програми и

е инвестирала 615 000 х. лв. през периода 2014 - 2021 г.

Капиталова програма по проектобюджета в размер на 142 883

х.лв.

В процес на подготовка са проекти, с които общината ще

кандидатства през новия програмен период за европейско

финансиране, съобразно новия План за интегрирано развитие

на община Варна за периода 2021 - 2027 г.



ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г.  - АКЦЕНТИ

В проектобюджета за 2022 г. са заложени следните акценти и параметри,
които са насочени към подкрепа на широк кръг от нашите съграждани с
различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, учители,
деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели и други:

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

- увеличен е размерът на минималната работна заплата - 710 лв., считано 
от 01.04.2022 г.;

- увеличение на трудовите възнаграждения, считано от 01.04.2022 г.:

 на педагогическия персонал във функция „Образование“ в системата на
предучилищното и училищното образование с 25% спрямо средната работна
заплата за страната

 на заетите в детски ясли и здравни кабинети – с 15%

 на заетите в социалните дейности по Наредба за стандартите за заплащане
на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на
социални услуги – с 39%

 всички останали структури, финансирани с местни приходи – 10%
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Продължава политиката на общината за предоставяне на помощи по

решение на Общинския съвет в областта на здравеопазването, социалното

подпомагане и транспорта, като в бюджета са заложени общо 9 600 х. лв. за

следните видове помощи:

-помощи за лечение на граждани – 171 х.лв.

-помощи за асистираната репродукция /инвитро/ - 376 х.лв.

-помощи за социално битови нужди на социално слаби хора – 220 х.лв.

-подпомагане на деца на загинали полицаи - 9 х. лв.

-за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални

услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 15 х. лв.

-помощи за разходи за транспорт по групи правоимащи – 8 809 х.лв.

Общо помощите в бюджет 2022` са в размер на 9 600 х.лв., като средствата

за помощи са увеличени с 2 458 х. лв., спрямо отчета за 2021 г.
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 Общински програми – разработени са програми изцяло за

подпомагане на различни слоеве от населението по съответните функции,

общо в размер на 13 183 х. лв., което е с 1 249 х.лв. повече от отчета на

програмите за 2021 г. Програмите са насочени към дейности за:

- преодоляване и премахване на социалното изключване на лицата,

пребивавали в местата за лишаване от свобода;

- превенция на рисково поведение сред деца и млади хора;

- младежки дейности;

- приобщаващо образование на различни етнически групи;

- творчески заложби на ученици и студенти;

- квалификация на педагогически специалисти;
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- профилактика, рехабилитация, скрининг и лечение на различни

заболявания;

- социална програма за предоставяне на множество социални

услуги;

- организиране на международни и местни културни прояви;

- подпомагане развитието на туризма в град Варна;

- реализиране на спортни събития и спортно-туристическа

дейност
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За спорт през 2022 г. са планирани общо 13 746 х. лв. в т.ч. издръжка на

общинско предприятие „Спорт Варна“, дейности и мероприятия и спортна

инфраструктура. Целта е да се създадат необходимите организационно -

управленчески, материално-технически и научно-методически условия и

предпоставки за подобряване на физическата дееспособност на

гражданите на Варна и развитие на детско-юношкия спорт. Ще се

реализират местни и международни спортни мероприятия за деца,

юноши, студенти, работници, ветерани, хора с увреждания, както и

материално стимулиране на спортни клубове и елитни варненски

спортисти. Съгласно Наредба, спортните обекти, предоставени за

управление от ОП „Спорт“ са разпределени до 2/3 за безвъзмездно

ползване.
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Други по-важни разходи по проектобюджета:

- Капиталови разходи – 142 883 х. лв.

- Озеленяване - 5 384 х. лв.

- Чистота – 44 448 х. лв. по план сметка „Чистота“

- Осветление на улици и площади – 6 900 х. лв.

- Рехабилитация на уличната мрежа – 9 000 х. лв.

- За културни мероприятия и издръжка на културни институции в 

град Варна – 8 680 х. лв.

- Отбрана и сигурност – общо 6 470 х. лв. и др.
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Проектобюджетът на приходите на община Варна 

за 2022 г. възлиза на 647 960 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 559 700 000 лв.

II. Бюджет със средства от Европейски проекти и 

програми – 88 260 000 лв. 
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Разпределение на приходите по проектобюджета за 2022 г.:

проектобюджет – 559 700 000 лв., в т.ч.:

- приходи за делегирани от държавата дейности –

236 755 735 лв.

- приходи за местни дейности - 322 944 265 лв. 

Приходите за делегирани от държавата дейности 
представляват 42% от общите приходи по бюджета, като по-

голямата част от приходите са местни приходи – 58%. 
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Приходи по бюджета за делегирани от държавата

дейности – 236 755 735 лв., в т.ч.:

- Неданъчни приходи – 133 320 лв.

- Обща субсидия    – 219 141 036 лв.

- Преходен остатък от 2021 г. – 17 481 379 лв.
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ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приходи за местни дейности, в т.ч.:

Имуществени и други данъци

Неданъчни приходи

Трансфери от и за бюджети и сметки за 
средствата от ЕС, в т.ч.: 

- Взаимоотношения с ЦБ

-Трансфери м/у бюджети (нето) 

-Трансфери м/у бюджети и с/ки за 
средствата от ЕС (нето)

Временни безлихвени заеми

Финансиране на дефицита (излишъка), 

включително преходен остатък от 2021 г.

322 944 265

108 573 500

97 649 563

-8 239 867

4 243 400

-4 630 090

-7 853 177

-722 469

125 683 538

26 590 445
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Имуществени и други данъци, в т.ч.: Бюджет  2022 г.

Данък върху доходите на физически лица 773 500

Окончателен годишен (патентен) данък 250 000

Данък върху таксиметров превоз на пътници 523 500

Имуществени и други местни данъци 107 800 000

- Данък върху недвижими имоти 35 000 000

- Данък върху превозните средства 22 000 000

- Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин 48 000 000

- Туристически данък 2 800 000

Всичко Имуществени и други данъци: 108 573 500
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 Данък върху недвижими имоти - 35 000 000 лв.

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин –

48 000 000 лв.

Данък върху превозните средства – 22 000 000 лв.

Туристически данък - 2 800 000 лв. Пандемията от COVID 19 през последните две
години оказа изключително негативно влияние върху туризма. Основен фактор през
този дълъг период бяха ограничителните мерки в местата за настаняване и
хранене, както и почти пълните забрани за пътувания през границите и фактически
спрените пътнически полети. Всичко това изправи туристическия бранш пред
огромно предизвикателство. Отчетените приходи за 2019 г. бяха над 4 млн. лв., за
2020 г. – 1, 5 млн.лв., а за 2021 г. - 2,8 млв.лв. Постепенното подобряване на
ситуацията с пандемията дава надежда за повече приходи от този данък, но в
същото време се появи безпрецедентната криза от войната в Украйна, която може
да осуети и тази година туристическия сезон.
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Приходи и доходи от собственост

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други  приходи

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

Постъпления от продажба на нефинансови активи

Приходи от концесии

Помощи и дарения от страната и чужбина

Всичко Неданъчни приходи:

38 164 500

39 421 200

6 190 000

75 000

-7 331 284

19 500 000

1 500 000

130 147

97 649 563
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 Общинските такси са с най-голям относителен дял от общите
Неданъчни приходи - 40% или 39 421 200 лв.

 Приходите и доходите от собственост – 39% или 38 164 500 лв.

Постъпления от продажба на нефинансови активи – 20% или

19 500 000 лв.

 Глоби, санкции и наказателни лихви – 6% или 6 190 000 лв.

 Приходи от концесии – 2% или 1 500 000 лв. и т.н.
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Общински такси, в т.ч.: Бюджет               

2022 г.

- за ползване на детски  градини 650 000

- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването 926 000

- за ползв. на домашен социален патронаж и общ. социални  

услуги 630 000

- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и 

др. 1 450 000

- за битови отпадъци 31 000 000

- за ползване  на общежитие и други по образованието 27 000

- за технически услуги 236 200

- за административни услуги 1 350 000

- за откупуване на гробни места 110 000

- за притежаване на куче 72 000

- други общински такси 2 970 000

Всичко общински такси 39 421 200
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 Такса за битови отпадъци – 31 000 000 лв. и е с най-голям дял от
Общинските такси – 80 %

 Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
улични платна и др. – 4% или 1 450 000 лв.

 Такса за административни услуги – 3% или 1 350 000 лв.

 такса за ползване на детски градини – 650 000 лв.

 такса за ползване на детски ясли - 926 000 лв.

Заложените средства за такси за ползване на детски градини и
детски ясли са значително по-малко от предходните години,
поради пълното освобождаване на родителите от заплащане на
такси за издръжката на децата, считано от м. април на 2022 г.
Заложените средства по бюджета са само за първото тримесечие
на годината.



ОБЩИНА ВАРНА

Дългово финансиране

За изпълнение на приоритета – Икономическо развитие на град
Варна и естетизация на градската среда е необходимо използване на
външен финасов инструмент - дългово финансиране по
капиталовата програма на общината. Това ще допринесе за
икономическото развитие на града, подобряване на градската среда,
повишаване на екологичните характеристики на околната среда от
една страна и от друга ще осигури допълнителна трудова заетост и
функциониране на бизнеса като мярка за преодоляване на кризата.

През 2022 г. Община Варна има намерение да поеме нов
дългосрочен общински дълг за реализиране на инвестиционни
проекти в полза на местната общност. Този дълг ще се усвоява на
няколко транша, според изпълнение на дейностите на проектите.
Срокът за усвояване и реализация на проектите е до три години. През
2022 г. е планирано да се усвои от новия дълг 33 288 202 лв., за
следните проекти:



ОБЩИНА ВАРНА
Дългово финансиране

Проект „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна” 

– 12 200 000 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, 

Община Варна“ – 10 465 000 лв.в т.ч. по бюджет 2022` - 3 277 029 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, Община 

Варна“ – 7 335 000 лв., в т.ч. по бюджет 2022` - 2 312 763 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски”, 

Община Варна“ – 28 787 642 лв., в т.ч. по бюджет 2022` - 8 885 069 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост”, Община 

Варна“ – 8 682 358 лв., в т.ч. по бюджет 2022` - 2 667 902 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик”, 

Община Варна“ -2 870 000 лв., в т.ч. по бюджет 2022` - 903 131 лв.

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. 

Каменар, Община Варна“ – 9 660 000 лв., в т.ч. по бюджет 2022` - 3 042 308 лв.

Подробна информация за проектите е достъпна на сайта на Община Варна.



ОБЩИНА ВАРНА
Дългово финансиране

През 2022 г. ще продължи усвояването на средства по договори за заеми сключени 

през предходни години, в това число:

• банков заем по сключен договор от 2018 г., съгласно решения № 1034-2 от Протокол 

№ 23/21.12.2017 г. , 1425-2 № 36/19.12.2018 г., № 528-4(14)04.03.2021 г.  и решение № 

794-8(22)10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна – 1 623 116 лв. 

• банков заем по сключен договор от 2019 г., съгласно решение № 1418-2. IV от 

Протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна – 466 954 лв.

• заеми от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „БАНКА ДСК“ АД по сключени 

договори от 2019 г. и 2021 г.– 40 760 991 лв. 

•заеми от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД по сключени договори през 2021 г. – 38 437 670 лв. 

През годината е планирано и усвояване на заеми за съфинансиране и заемообразно 

финансиране на проекти по опреративните програми, в т.ч.и по вече сключени договори. 



ОБЩИНА ВАРНА
РАЗХОДИ 

Проектобюджет на разходите за 2022 г.

647 960 000 лв., в т.ч.:

I. Бюджет – 559 700 000 лв.

II. Бюджет със средства от Европейски 
проекти и програми – 88 260 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност 

Образование

Здравеопазване 

Социални грижи и подпомагане

БКС/Инженерна инфраструктура/ 

Култура, спорт и религиозни дейности 

Икономически дейности и услуги

Други

Всичко по проектобюджет  2022 г.

27 495 000 лв.

6 470 000 лв.

202 335 000 лв.

29 118 000 лв.

26 200 000 лв.

185 323 000 лв.

26 299 000 лв.

53 191 000 лв.

3 269 000 лв.

559 700 000 лв.



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Функция „Образование“ е приоритет на община Варна.
Проектобюджетът на функцията възлиза на 202 335 000 лв. и е с
относителен дял в общия бюджет на общината за 2022 г. в размер
на 36%.

 Проектобюджетът за 2022 г. на функцията е значително
увеличен - с 30 374 637 лв. спрямо отчета за 2021 г.

 Заложено е увеличение на трудовите възнаграждения на
педагогическия персонал в системата на предучилищното и
училищното образование до ниво от 125% спрямо средната работна
заплата за страната, считано от 01.04.2022 г.

 Капиталови разходи – 14 092 941 лв. - 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.



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

 Разходи за училища и други дейности – 124 679 х.лв.

 Стипендии в училища  - 1 209 х.лв.

 Разходи за детски градини – 71 812 х.лв.

 Дофинансирането на държавните дейности е в размер на 8 145 х. 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; подпомагане на
центъра за кариерно развитие, ОДК, Логопедичен център и НАОП.

Продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на
територията на община Варна” по програма за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища
2020-2022 г. - индикативната стойност на проекта е 41 200 000 лв., в т.ч.
финансиране от Централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от
община Варна до 10 000 000 лв. заем от „Регионален фонд за градско
развитие“ АД и „БАНКА ДСК“ АД .



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Нов момент през 2022 г. е пълното освобождаване на родителите от 

заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини, считано 

от 01.04.2022 г.

 Общинските програми за 2022 г. във функция „Образование“ са в размер 

на 970 х. лв.:

- „Младежки дейности 2022“

-„Програма за мерките за насърчаване творческите заложби на ученици и

студенти с изявени дарби през 2022 г.“

- „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от

различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2022

г.“

- „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите

специалисти в община Варна през 2022 г.“



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Проектобюджет на ф-я Здравеопазване за 2022 г. – 29 118  000 лв. 

Проектобюджетът на функцията е увеличен спрямо отчета за 2021 г. 

с 8 547 478 лв.

 помощи по решение на Общински съвет в размер на  547 071 лв., в т.ч. - за 

лечение на граждани – 171 050 лв. и за инвитро процедури за двойки с 

репродуктивни проблеми – 376 021 лв.

 общински програми – 12 на брой със здравна насоченост и превенция на 

здравето, общо в размер на 417 000 лв.

 осигурени са средства по КТД за работещите в общинското 

здравеопазване 

 продължава  финансирането на лечебни заведения на територията на 

общината чрез отпускане на капиталови трансфери  за 287 640 лв.

 Увеличение на работните заплати, считано от 01.04.2022 г. - на

работещите в детските ясли и здравни кабинети – с 15%



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ПРОГРАМИ

 12 общински програми със здравна насоченост и превенция на здравето 

общо в размер на 417 000 лв.:

Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието  

Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза

 Скрининг на заболяванията на белия дроб

 Контрол на миопия и ранно детско зрение

Скрининг на очните заболявания

Профилактика на рака на гърдата

Комплексно пост - Ковид проследяване

Профилактика на онкологични заболявания

Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ПРОГРАМИ

Профилактика на женското здраве

Зеленият двор на Варна

Грижа за деца с диабет и редки заболявания

Дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които 

не подлежат на финансиране от НЗОК, от Министерство на 

здравеопазването и други

Планираните средства за програми във функция Здравеопазване са 

увеличени спрямо бюджета за 2021 г. със 78 000 лв. 



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Проектобюджетът на разходите на функция Социално подпомагане и 
грижи възлиза на 26 200 000 лв.

Проектобюджетът на функцията е увеличен с 4 146 000 лв., спрямо
бюджета за 2021 г.

Продължава политиката на общината за подобряване достъпа и
качеството на предлаганите социални услуги, както и устойчивост на
реализираните проекти за социалните услуги. С планираните разходи по
бюджета за 2022 г. ще се реализират социални услуги и дейности,
адекватни на потребностите на нуждаещите се граждани на общината.

В проектобюджета на функцията са заложени средства за :

 Общинската социална програма възлиза на 4 679 лв. и е увеличена с 603
х. лв., спрямо отчета за 2021 г. Социалната програма обхваща голям кръг
от потребители на социални услуги.



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

 осигурени са средства за покриване на фактическите разходи за превоз на

трудноподвижни лица със специализирани микробуси в размер на 800 000 лв.

Помощи по решение на Общински съвет – 229 000 лв.

 Социални услуги в домашна среда – социални асистенти за подпомагане на 120

деца със специални образователни потребности - 1 249 000 лв.

 Домашен социален патронаж – 3 640 755 лв.

 Клубове на пенсионера – 101 000 лв.

 Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица – 634 200 лв.

 Средства за издръжка на домове за стари хора и домове за възрастни с

увреждания - 2 938 804 лв.

Асистентска подкрепа - специализирана, подкрепяща почасова социална услуга в

домашна среда за 3 765 358 лв.

 Предоставят се 57 броя социални услуги в социални центрове и 6 броя

второстепенни разпоредители с бюджет



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС

Проектобюджетът на функцията е в размер на 185 323 000 лв. и е увеличен
спрямо отчета за 2021 г. с 112 429 942 лв.

По- важни разходи във функцията:

Рехабилитация на уличната мрежа – 9 000 000 лв.

Дейности по чистота - 35 344 040 лв.

Дейности по озеленяване – 5 384 124 лв.

Осветление на улици и площади - 6 900 000 лв.

План за интегрирано градско развитие – 411 800 лв.

Капиталовите разходи за функцията са в размер на 111 189 159 лв.



ОБЩИНА ВАРНА
ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕГИЛИГИОЗНО ДЕЛО

Проектобюджетът на функцията е в размер на 26 299 000 лв. и е увеличен
спрямо отчета за 2021 г. с 7 587 388 лв.

По- важни разходи във функцията:

за спорт през 2022 г. са планирани общо 13 746 х. лв. в т.ч. издръжка на общинско

предприятие „Спорт Варна“, дейности и мероприятия и спортна инфраструктура.

Съгласно Наредба, спортните обекти, предоставени за управление от ОП „Спорт“ са

разпределени до 2/3 за безвъзмездно ползване

за културни мероприятия и издръжка на културни институции – 8 680 х. лв.

 за Зоопарк – 1 613 х.лв., в т.ч. 836 х. за капиталови разходи

 за реализиране на програми за културни и спортни мероприятия и дейности –

общо 3 983 х.лв.



ОБЩИНА ВАРНА
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 

Капиталовата програма за 2022 г. е в размер 

общо на 213 595 631 лв., в т.ч.:

I.по бюджет на общината  - 142 882 865 лв.:

Основен ремонт                – 116 124 993 лв.

Придобиване на МДА     – 25 598 836 лв.                    

Придобиване на НДА          – 871 396 лв.

Капиталови трансфери       - 287 640 лв.                    

II.по оперативни програми и проекти – 70 712 766  лв.:

Основен ремонт - 5 189 329 лв.

Придобиване на МДА            - 3 663 685 лв.

Капиталови трансфери  - 70 712 766 лв.



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

Обекти с финансиране от нов общински дълг:

I. Проект „Разширение на Зона за платено улично паркиране

– Зелена Зона в гр. Варна”.



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

РАЙОН АСПАРУХОВО
Индикативна 
стойност лв.

проектобюджет 
за 2022 г.

Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински 
път VAR1087 до спирка "Обръщач Черноморец", гр. Варна

3 300 000 1 040 640

Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от 
Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров 
пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. 
Варна, 
I етап: Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, 
в участъка от СПВ на Аспарухов мост до клапов мост, включително 
улица - напречна връзка към БУЛЯРД, по плана на ЮПЗ, гр. Варна.
II етап: Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, 
в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, 
по плана на ЮПЗ, гр. Варна

4 500 000 1 393 212 

Основен ремонт на ул. "Кап. I-ви ранг Георги Купов", кв. Галата, гр. 
Варна 

1 350 000 427 313

Основен ремонт на ул. "Крайбрежна", кв. Галата, гр. Варна 1 315 000 415 864



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

III. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос“, Община 

Варна” - Индикативната стойност на проекта” е до 7 335 000 лв., максимален размер на 

дълга до  7 335 000 лв. с финансиране за 2022 г. в размер на 2 312 763 лв.

РАЙОН ОДЕСОС
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет 
за 2022 г.

Основен ремонт на бул. "Девня" от бул. "Васил Левски" 
до ул. "Преслав", по плана на район Одесос, гр. Варна 6 500 000 2 049 698

Основен ремонт на ул. "Цариброд", в участъка от ул. 
"Ал. Дякович" до ул. "Дунав" по плана на 7-ми м. р., 
район Одесос, гр. Варна

440 000 138 647

Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" от ул. "Св. 
Климент" до ул. "Шипка", район Одесос, гр. Варна

180 000 56 690

Основен ремонт на ул. "Ген. Радко Димитриев" от ул. 
"Георги Бенковски" до ул. "Ген. Колев", район Одесос, 
гр. Варна

215 000 67 728



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

IV. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, 

Община Варна” - Индикативната стойност на проекта е до 33 349 656 лв., максимален 

размер на дълга до 28 787 642 лв. с финансиране за 2022 г. в размер на 8 885 069 лв.

РАЙОН ПРИМОРСКИ
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет 
за 2022 г.

Основен ремонт на бул. "Христо Смирненски" от ул. 
"Прилеп" до бул. "Осми приморски полк", по плана на 
район Приморски, гр. Варна*

4 500 000 1 423 111

Основен ремонт на ул. "Чаталджа" от бул. "Генерал Колев" 
до ул. "Любен Каравелов" и ул. "Никола Михайловски" от 
ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Друмев", гр. Варна

950 000 300 244

Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул. "Лоза" до 
обръщача на автобусна спирка на линия №32, р-н 
"Приморски", гр. Варна

1 750 000 551 224

Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р 
Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване 
пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. 
„Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми 
Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, 
зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по 
плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна -
етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.2

8 619 656 1 281 015

Основен ремонт на ул. "Никола Й. Вапцаров", гр. Варна 620 000
195 392



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

РАЙОН ПРИМОРСКИ
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет
за 2022 г.

Основен ремонт на ул. "Евлоги Георгиев" от бул. "Хр. Смирненски" 
до ул. "Арх. П. Момилов", по плана на 24-ти м. р., гр. Варна

800 000 291 711 

Основен ремонт на ул. "Арх. Манол Йорданов", в участъка от 
кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по 
плана на 21 м. р. , гр. Варна*

1 400 000 439 939

Основен ремонт на ул. "Петър Попов" от пътен възел с бул. "Княз 
Борис I" до кръстовище с ул. "Семьон Дежньов", по плана на СО 
"Ален мак", гр. Варна - I-ви етап*

2 800 000
881 778

Основен ремонт на ул. "Проф. Петър Ников" в уастъка от ул. 
"Петър Попов" до ул. "Боян Бъчваров", по плана на СО "Ален мак", 
гр. Варна*

490 000 154 279

Основен ремонт на ул. "Инж. Цаню Цанев"  в участъка от ул. "Янко 
Славчев" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален мак", гр. 
Варна

600 000 188 704

Основен ремонт на ул. "Янко Славчев" от спирка "Варненски 
свободен университет" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО 
"Ален мак", гр. Варна*

3 400 000 1 070 640



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

РАЙОН ПРИМОРСКИ
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет
за 2022 г.

Изграждане на ул. "Д-р Янаки Богданов", в участъка от бул. "Княз 
Борис I" до ул. "Арх. Торос Тороманян", по плана на ж. к. "Свети 
Никола", гр. Варна

480 000 112 247

Основен ремонт на общински път VAR1082 от км. 0+000 
(кръстовище с път I-9) до км. 1+700 (кръстовище при комплекс 
"Ривиера"), по плана к. к. "Златни пясъци", община Варна

2 300 000 717 488

Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и Елена" към път I-9 при 
км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", 
община Варна

140 000 41 044

Реконструкция на кръстовище между о. т. 115 - о. т. 120, о. т. 162, 
о. т. 163, о. т. 121 - о. т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин 
и Елена", община Варна

1 350 000 382 979

Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т. 
62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. 
т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по 
планан на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна

2 200 000 629 386

Основен ремонт на ул. "Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на СО 
"Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна

950 000 263 888



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Младост“, Община Варна”.

V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост“, Община 

Варна” - Индикативната стойност на проекта е до 10 519 890 лв., максимален размер на 

дълга до 8 682 358 лв. с финансиране за 2022 г. в размер на 2 667 902 лв.

РАЙОН МЛАДОСТ
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет
за 2022 г.

Основен ремонт на ул. "Прилеп" по плана на район 
Младост, гр. Варна - II-ри и III-ти етап*

3 932 222 669 906

Основен ремонт на ул. "Перла" от бул. "Вл. Варненчик" 
до бул. "Д-р Атанас Москов" по плана на ЗПЗ, гр. Варна

1 300 000 408 473

Основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от бул. 
"Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен 
подлез при сп. "Драгаш" и транспортно съоръжение -
автомобилен надлез над Елпромско дере, по плана на 16-
ти м.р., гр. Варна

2 573 428 736 486

Основен ремонт на ул. "Поп Димитър" от бул. "Цар 
Освободител" до о. т. 255, по плана на ж. к. 
"Възраждане" 3-ти м. р., район Младост, гр. Варна

650 000 204 495



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Младост“, Община Варна”.

РАЙОН МЛАДОСТ
Индикативна 
стойност лв.

Проектобджет
за 2022 г.

Основен ремонт на ул. "Петко Стайнов", по плана на 26-
ти м. р., район Младост, гр. Варна

870 000 274 135

Основен ремонт на ул. от о.т. 68 до о.т. 72 и улица от 
о.т. 72 до о.т. 65 по плана на 26-ти м. р., район 
Младост, гр. Варна

130 000 40 582

Основен ремонт на ул. "Мечтание" от ул. "Васил 
Чекаларов" до улица западно от парк "Младост", по 
плана на ж. к. "Младост" 1-ви м. р., район Младост, гр. 
Варна

880 000 277 214

Основен ремонт на ул. "Хан Кубрат" от бул. "Христо 
Смирненски" до ул. "Добрин Василев", район Младост, 
гр. Варна 

180 000 56 611



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Младост“, Община Варна”.

VI. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик“, 

Община Варна”- Индикативната стойност на проекта е до 2 870 000 лв., максимален 

размер на дълга до 2 870 000 лв. с финансиране за 2022 г. в размер на 903 131 лв.

РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет 
за 2022 г.

Основен ремонт на бул. "Янко Мустаков" от бул. "Света 
Елена" до бул. "Константин и Фружин" по плана на ж. к. 
"Вл. Варненчик" 3-ти м. р., гр. Варна

1 400 000 440 055

Основен ремонт на ул. "Георги Минков" от бул. "Света 
Елена" до ул. "Антон Франгя", по плана на ж. к. "Вл. 
Варненчик" 1-ви м. р., район Вл. Варненчик, гр. Варна

410 000 129 251

Основен ремонт на ул. "6-ти септември" от бул. "Света 
Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Вл. 
Варненчик" 1-ви м. р., район Вл. Варненчик, гр. Варна

620 000 195 305

Основен ремонт на ул. "Асен Разцветников" от бул. 
"Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Вл. 
Варненчик" 1-ви м. р., район Вл. Варненчик, гр. Варна

440 000 138 520



ОБЩИНА ВАРНА
Капиталова програма – по-крупни обекти

V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Младост“, Община Варна”.

VII. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. 

Каменар, Община Варна”- Индикативната стойност на проекта е до 9 660 000 лв., 

максимален размер на дълга до 9 660 000 лв. с финансиране за 2022 г. в размер на       

3 042 308 лв.

КМЕТСТВО ТОПОЛИ
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет 
за 2022 г.

Основен ремонт на ул. "Кестен", по плана на с. Тополи, 
община Варна

420 000
132 093

Основен ремонт на ул. "Чинар", по плана на с. Тополи, 
община Варна

300 000 94 273

Основен ремонт на път VAR1080 (ул. "Д-р Атанас Липов"), 
по плана на с. Тополи, община Варна

4 050 000
1 275 926

КМЕТСТВО ЗВЕЗДИЦА
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет 
за 2022 г.

Основен ремонт на път VAR1085 до вход с. Звездица, 
община Варна

3 000 000 945 196

КМЕТСТВО КАМЕНАР
Индикативна 
стойност лв.

Проектобюджет 
за 2022 г.

Основен ремонт на път VAR 2033 от кръстовище с 
VAR2028 до кръстовище с ул. "Цар Симеон I", по плана на 
с. Каменар, община Варна

1 300 000 408 990

Основен ремонт на ул. "Цар Симеон I” от ул. „Цар Асен“ до 
„Общински приют за безстопанствени кучета“-гр. Варна, 
по плана на с. Каменар, община Варна*

590 000 185 830



ОБЩИНА ВАРНА
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА – ПО КРУПНИ ОБЕКТИ

 Изграждане на "Буна" Минерален басейн - крило Юг Малък плаж в 
акваторията на Черно море при к.к."Св.св. Константин и Елена" от о.т.360 м 
до о.т. 360 к, община Варна – 3 089 х. лв.;

 ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - основен ремонт на Дом за деца лишени от 
родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска 
градина – 1 250 х. лв.;

 Нова детска градина за 4  групи физкултурен салон, кухненски блок и 
котелно стопанство, ул. "Хъшове“ №2 – 2 439 х. лв.;

 Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", с. Тополи, ул. 
"Здравец" №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи) – 1 123 х. лв.;

 Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра 
на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“, ул. "Ген. Колев" №90, гр. Варна 
– 1 218 х. лв.;

 Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", ул. “Царевец“ №1 – 2 150 х. лв.;



ОБЩИНА ВАРНА
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА – ПО КРУПНИ ОБЕКТИ

Изграждане на ново училище – Гимназия с преподаване на чужди 
езици „Йоан Екзарх“, бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м. р.– 2 850 
х. лв.

Проект за изграждане на нова сграда на МГ “Д-р Петър Берон“, 26-ти 
м.р., „Младост“ – 920 х.лв.;

Основен ремонт  на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на  
енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, ул. 
"Роза" 34, гр. Варна – 1 693 х. лв.;

Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул. 
„Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна, 
обекти и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни 
връзки) с бул. "В. Левски" – 1 623 х. лв.;

 „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на 
Община Варна” по райони – 30 000 х. лв.;



ОБЩИНА ВАРНА
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА – ПО КРУПНИ ОБЕКТИ

 Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт,

реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства,

детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата

им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към

предвидените за благоустрояване междублокови пространства на

територията на Община Варна" – 37 142 х. лв.;

 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“

– 2 791 х.

 Основен ремонт и реконструкция  на стадион "Спартак" – 2 467 х.лв.



ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТИ 

В общата рекапитулация на индикативния годишен разчет за сметките за средства по
проекти от ЕС на община Варна за 2022 г. при начално салдо 31 184 х.лв. общият
размер на приходите възлиза на 88 260 х.лв., в т.ч.:

Трансфери от Управляващия орган(безвъзмездно финансиране от ЕС) – 35 367 х.лв.;

Средства от бюджета на община Варна за съфинансиране/недопустими разходи на
общината – 7 853 х.лв.;

Да бъдат предоставени заемообразно средства от бюджета на община Варна – 4 737
х.лв. и възстановени заеми в бюджета – (-4 014 х.лв.);

Текущи помощи и дарения от ЕС – 135 х.лв.;

Да бъдат предоставени временни безлихвени заеми - съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. в
размер на 13 613 х.лв. и възстановени към 31.12.2022 г. в размер на (-1 195 х.лв.);

Събраните средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС – 949 х.лв.

Планирани са разходи в размер на 88 260 х.лв., в т.ч.:

За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 8 694 х.лв.;

Капиталови разходи – 79 566 х.лв.

Наличността в края на периода към 31.12.2022 г. е в размер на 369 х.лв.



ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022

Проектобюджетът на община Варна осигурява средства за всички

сфери на обществения живот – образование, здравеопазване,

социално подпомагане и социални услуги, информационно

обслужване, култура, спорт, туризъм, благоустрояване,

подобряване на градската среда чрез изграждане на нови

инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите и т.н. и ще

създаде благоприятни условия за развитие на местната икономика

и подобряване на качеството на живот на гражданите.



ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022

ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ,

СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 г.

ПИШЕТЕ НА e-mail:

hivanov@varna.bg

njotovska@varna.bg

pavdimova@varna.bg



ОБЩИНА ВАРНА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


