ОБЩИНА ВАРНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА 2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА
Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2017 г.:

Първоначален бюджет

270 700 000 лв.

Актуализиран бюджет

348 700 000 лв.

Отчет на бюджета

270 530 340 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
Приходи

Първоначален бюджет – 270 700 000 лв.
Отчет на бюджета

- 270 530 340 лв.

Реалният размер на получените приходи към
31.12.2017 г. е в размер на 365 310 073 лв.
/с включени наличности по сметки, отразени с
отрицателен знак в размер на /-94 779 733 лв./
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ОБЩИНА ВАРНА
Приходи за делегирани държавни дейности

Отчет на приходите за делегирани държавни дейности:
119 460 654 лв., в т.ч.:

∗ Неданъчни приходи от държавни дейности
/във функция Образование/
∗ Взаимоотношения с Централния бюджет

812 779 лв.

117 748 908 лв.

∗ Трансфери от/за бюджети и сметки за средства от ЕС 1 226 429 лв.
∗ Финансиране на дефицита / излишъка:

/-327 462 лв./, в т.ч.:

- остатък в лв. по сметки от предходния период(+):

6 266 430 лв.

- наличност в левове по сметки в края на периода(-): /-6 593 892 лв./ преходен остатък за държавни дейности.
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ОБЩИНА ВАРНА
Местни приходи

Отчет на местните приходи - 151 069 686 лв.:








Имуществени и други данъци
82 348 196 лв.
Неданъчни приходи
55 188 651 лв.
Операции с нефинансови активи
5 531 517 лв.
Взаимоотношения с Централния бюджет
89 524 200 лв.
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз
/-9 019 119 лв./
Временни безлихвени заеми
/-700 177 лв.
Финансиране на дефицита/излишъка /-71 803 582 лв./, в

т.ч.:

-придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) /–100 000 лв./
-предоставена временна финансова помощ (нето) /–75 752 лв./
-заеми от чужбина
871 193 лв.
-заеми от банки и други лица в страната
/–7 585 847 лв./
-депозити и средства по сметки
/-63 734 539 лв./и други
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ОБЩИНА ВАРНА
Местни приходи - Имуществени и други данъци
МЕСТНИ ПРИХОДИ
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ
ДАНЪЦИ

Отчет
31.12.2016 г.

Първоначален
план
2017 г.

% на
изпълн.
към
първонач.
план

% на
изпълн.
2017
към
2016

1 435 957

90

121

Актуализиран
Отчет
план
31.12.2017 г.
2017 г.

Патентен данък и данък
в/у таксиметров превоз
Имуществени данъци, в
т.ч.:

1 187 106

1 600 000

80 192 045

78 100 000

78 302 000 80 911 933

104

101

Данък върху недвижими имоти

31 965 389

31 900 000

31 000 000 32 502 407

102

102

Данък върху наследствата

350

0

Данък превозни средства
Данък придобиване на
имущество по възм.начин

21 426 333

20 200 000

19 200 000 19 764 501

98

92

22 510 931

21 600 000

23 600 000 24 198 781

112

107

4 289 042

4 400 000

4 500 000

4 444 259

101

104

669

0

160

306

81 379 820

79 700 000

Туристически данък

Други данъци
ОБЩО:
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1 600 000

2 000

1 985

79 902 160 82 348 196

46
103

101

ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи
Имуществени и други данъци

Графично представяне на отчета на Имуществените данъци за 2017 г.:
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ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи
Имуществени и други данъци
Изпълнението на имуществените данъци спрямо първоначалния
бюджет за 2017 г. е 103 %, а спрямо 2016 г. - на 101 %
Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници - общият
отчет е в размер на 1 435 957 лв., в т.ч. от:
-

Патентен данък
Данък върху таксиметров превоз на пътници

– 329 729 лв.
– 1 106 228 лв.

Събраните средства от този вид данък са с 248 851 лв. повече от
тези за 2016 г.
Данък върху недвижимите имоти - изпълнението за 2017 г. е в размер на
32 502 407 лв. и в сравнение с 2016 г. са събрани с 537 018 лв.
повече приходи от този вид данък. Спрямо актуализирания план за
2017 г. , изпълнението на данъка е 102%.
Данък върху превозните средства - изпълнението за 2017 г. е в размер
на 19 764 501 лв., което представлява 98% от първоначално
планираните средства и 102% от актуализирания бюджет за 2017 г.
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ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи
Имуществени и други данъци

Данък при придобиване
възмезден начин

на

имущество

по

дарения

и

Изпълнението за 2017 г. е в размер на 24 198 781 лв. Спрямо 2016
г., приходите от този вид данък са увеличени с 1 687 850 лв., което
представлява 107%. Отчетът на Данъка при придобиване на
имущество по дарения и възмезден начин е изпълнен на 112%
спрямо първоначално планираните средства за 2017 г.
Туристически данък
Изпълнението на този данък към 31.12.2017 г. е в размер на 4 444
259 лв., спрямо 2016 г., приходите от този вид данък са увеличени
със 155 217 лв. /104%/ Изпълнението за 2017 г. на туристическия
данък възлиза на 101% в сравнение с първоначалния план.
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ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи
Неданъчни приходи

МЕСТНИ ПРИХОДИ
Неданъчни приходи

Отчет
31.12.2016 г.

Първоначален
план за 2017 г.

Актуализиран
план 2017 г.

Отчет
31.12.2017 г.

% на
изпълн.
2017
/ акт.
план 2017

% на
изпълн.
2017
към
2016

9 689 391

27 800 000

10 439 460

10 293 512

99

107

41 175 452

38 488 000

39 904 600

41 399 965

104

101

Глоби, санкции, наказателни
лихви

6 060 883

4 720 000

4 150 000

4 802 921

116

79

Концесии

2 150 966

1 760 000

1 800 000

1 902 468

106

88

- 2 408 063

-3 952 735

-4 020 676

-3 717 703

92

154

199 045

310 744

367 196

507 488

138

254

56 867 674

69 126 009

52 640 580

55 188 651

105

97

Приходи oт собственост
Общински такси

Внесен ДДС и други данъци
върху продажбите
Други/ §36+§45+§46/
Всичко неданъчни приходи
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ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи
Неданъчни приходи
Изпълнението общо на всички неданъчни приходи за местни дейности
към 31.12.2017 г. надвишава планираните приходи по актуализирания
бюджет за 2017 г. с 2 548 071 лв., в т.ч.:
- постъпленията от Общински такси са с 1 495 365 лв. повече от
актуализирания план за 2017 г.,
- постъпленията от Глоби, санкции и наказателни лихви са с 652 921 лв.
повече от актуализирания план за 2017 г.,
- постъпленията от Концесии са с 102 468 лв. повече от актуализирания
план за 2017 г.
Операции с нефинансови активи
Приходите от Постъпления от продажба на нефинансови активи за 2017 г.
възлизат на 5 531 517 лв. и това изпълнение представлява 101% от
актуализирания план за 2017 г. Общо отчетът на Неданъчните приходи и
Постъпленията от продажба на нефинансови активи възлиза на 60 720 168
лв.
Приходите от Постъпления от продажба на нефинансови активи за 2017 г.
са с 3 019 055 лв. повече в сравнение с получените приходи за 2016 г.:
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ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи
Операции с нефинансови активи

Постъпления от продажба
на нефинансови активи
Постъпления от
продажба на
нефинансови активи:
- от продажби на сгради

Отчет
към
31.12.2016 г.

Първонача- Актуализиран
лен план за
план
2017 г.
2017 г.

2 512 462

5 750 000

920 132

1 200 000

- от продажба на
транспортни средства
-от продажба на НМА

50 942

50 000

-от продажби на земя

1 541 388

4 500 000
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Отчет
към
31.12.2017
г.

5 452 700 5 531 517

Отчет
2017 /
Акт. план
2017 г.
(+/-)

Отчет
2017 г./
Отчет
2016 г.
(+/-)

101

220

42

390 000

387 930

99,4

2 700

2 700

100

110 000

106 452

97

209

4 950 000 5 034 435

102

327

ОБЩИНА ВАРНА
Дългово финансиране

През отчетния период община Варна усвои средства в
размер на 2 123 287 лв. по сключен договор за заем от
2013 г. с Европейската банка за възстановяване и
развитие.
Средствата са предназначени за надграждане на
проект „Интегриран градски транспорт на Варна“
(711 631 лв.) и за съфинансиране на проект
„Възстановяване водопроводимостта на охранителни
канали на територията на кв. ”Аспарухово”, гр. Варна”
(1 411 756 лв.)
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ОБЩИНА ВАРНА
Дългово финансиране
През 2017 г. приключи договор с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на
проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни
канали на територията на кв.”Аспарухово”, гр.Варна”. След
възстановяване на средства от Управляващия орган, община
Варна погаси изцяло задължението си по кредита в размер на
284 698 лв.
През м.септември приключи договор за кредит от 2009 г.
сключен със Синдикат „ЦКБ АД – Уникредит булбанк АД“. Община
Варна изплати в срок задълженията по кредита, включително
главници, лихви и такси.
През м. ноември приключи договор за безлихвен заем от 2012 г.,
сключен с Предприятие за управление на дейностите по опазване
на околната среда. Община Варна погаси изцяло задължението си
по заема.
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ОБЩИНА ВАРНА
Разходи

Отчет на разходите по бюджета
на община Варна – 270 530 340 лв., в т.ч. за:
Разходи за държавни дейности 119 460 654 лв.

151 069 686 лв., в т.ч.:

Разходи за местни дейности

- за местни дейности
137 896 251 лв.
- за дофинансиране на държавни дейности 13 173 435 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
Разходи по видове
Отчет
31.12.2016
г.

Първоначален план
2017 г.

100 378 076

107 280 120

89 612 352

109 745 801

642 750

892 948

Платени данъци, такси

2 666 207

Помощи и трансфери
Субсидии - §43, §45

Параграфи
Трудови разходи
Издръжка
Стипендии

Разходи за членски внос
Разходи за лихви
Капиталови разходи

Отчет
31.12.2017 г.

% на
изпълн.
към първонач.
план

% на
изпълн.
към
акт.план

114 041 179

106

102

86 070 907

78

90

1 108 819

849 991

95

77

3 883 779

4 615 150

4 409 669

114

96

11 914 821

10 362 443

12 766 666

11 693 690

113

92

7 099 745

7 009 163

8 737 605

7 694 698

110

88

128 294

150 633

166 527

140 887

94

85

2 220 442

2 435 000

2 235 000

1 988 583

82

89

22 476 598

28 930 113

111 171 111

43 630 236

151

39

10 000

10 000

270 700 000

348 700 000

270 530 340

100

78

Резерв
ВСИЧКО

Актуализиран план
2017 г.

237 139 285
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111 770 474
96 118 648

ОБЩИНА ВАРНА
Разходи по функции
Функции

Отчет
2016 г.

Първоначален
План 2017 г.

Актуализиран
план 2017 г.

Отчет
2017 г.

Общи държавни служби

14 983 883

16 404 000

16 911 000

16 068 768

Отбрана и сигурност

10 380 975

2 979 000

3 194 000

2 348 418

Образование

91 028 423

104 176 000

112 040 000

107 433 960

Здравеопазване

12 441 680

18 148 000

16 316 000

14 451 365

Социално осигуряване

17 006 195

14 156 000

16 779 000

16 897 731

Жилищно строителство и БКС

51 593 959

60 480 000

141 871 000

76 028 672

Почивно дело, култура

13 768 230

14 274 000

14 404 000

13 572 487

Икономически дейности и услуги

23 715 498

37 648 000

24 950 000

21 740 356

2 220 442

2 435 000

2 235 000

1 988 583

237 139
17 285

270 700 000

348 700 000

270 530 340

Други, некласифицирани в
др.функции

Всичко разходи

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи

В структурата на отчета на разходите, най-голям е
относителният дял на функция „Образование“ – 40 %,
следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда“ – 28 % и т.н.
В резултат на доброто взаимодействие между
общинската администрация и Общински съвет - Варна, се
изпълняват успешно приетите приоритети за развитие на
гр.Варна в различните сфери на обществения живот,
което обуславя утвърждаването на град Варна като
проспериращ европейски град.
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ОБЩИНА ВАРНА
Приоритетни разходи
•
•
•
•

Разходи за детски ясли, детски кухни
10 401 х.лв.
Разходи за детски градини
37 960 х.лв.
Разходи за училища и др. дейности в Образованието 68 892 х.лв.
Стипендии в училища
850 х.лв.

• Помощи по решение на Общински съвет

7 905 х.лв., в т.ч.:

- Транспортни разходи
7 486 х.лв.
- Лечение на граждани и подпомагане на двойки с
репродуктивни проблеми 304 х.лв.
- Помощи за социално слаби граждани и подпомагане на деца на
загинали полицаи
107 х.лв.
- Погребения на социално слаби граждани
8 х.лв.

•
•
•
•
•

Tранспорт /за местни и държавни дейности/
Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа
Чистота (план сметка "Чистота")
Осветление
Дейности на Социалната програма
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13 340 х.лв.
36 695 х.лв.
31 943 х.лв.
2 320 х.лв.
2 434 х.лв.

ОБЩИНА ВАРНА
Отчет за изпълнение
на Капиталовата програма по видове разходи

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма
за 2017 г. по видове разходи
Основни ремонти

7 897 678 лв.

Придобиване на ДМА

34 362 506 лв.

Придобиване на НДА

1 349 133 лв.

Придобиване на земя

18 300 лв.

Капиталови трансфери
Всичко

2 619 лв.
43 630 236 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение
на Капиталовата програма – по-крупни обекти

• Проектиране и основен ремонт на спортни площадки в 10
училища
- 3 066 402 лв.
• Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на
бул."Цар Освободител“ / 2017 г. - 2018 г./
- 1 041 164 лв.
• Основен ремонт на ул. "Цар Борис" ІІІ , кв. "Виница", в
участъка от ул. "Св. Св. Константин и Елена" до обръщач
- 1 922 444 лв.
• Южно обслужващо платно на бул. "Левски" между бул.
"Сливница" и бул. "Владислав Варненчик "
- 1 682 824 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение
на Капиталовата програма – по-крупни обекти

•Изграждане на бул. "Васил Левски", в участъка от ул. "Подвис" до
ул. "Девня", финансиран от целева субсидия за капиталови
разходи по ПМС № 224/13.10.2017 г. - 25 138 859 лв.
•Пробив на бул. "Сливница" от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. "Ян
Хунияди" до бул. "Атанас Москов", финансиран от целева субсидия
по ПМС № 224/13.10.2017 г. - 1 346 783 лв.
•Строителство на парк "Възраждане", 2016 г.-2018 г. – 745 730
лв., в т.ч. финансиране с целева субсидия за капиталови разходи в
размер на 744 730 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение
на Капиталовата програма – по-крупни обекти

• Проектиране на спортни комплекси: ж.к. "Владислав Варненчик"
и на ул. "Студентска" /ул. "Жечка Карамфилова"/ - 305 485 лв.
• Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива
за нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"
/2016 г. - 2017 г./ - 464 400 лв.
• Изграждане на детска площадка и игрище за музей, атракция,
детска площадка и озеленяване, кв. Галата - 114 655 лв.
• Конструктивно укрепване, реконструкция, преустройство и
пристрояване на сградата на ДГ №13 "Мир"/ 2016 г. - 2017 г. / за
782 421 лв., в т.ч. финансиране с целева субсидия за капиталови
разходи в размер на 767 550 лв. и др.
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Проекти в община Варна, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз

За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. в бюджета на община Варна при
начално салдо 6 264 387 лв. са постъпили 31 610 319 лв. - трансфер от
Управляващия орган по програми и проекти; 2 610 421 лв. са осигурени
средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на
общината; 715 015 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета
на община Варна; (-368 308 лв.) са възстановени заеми в бюджета;
12 560 лв. са постъпили приходи от лихви по текущи банкови сметки по
проекти и (-87 031 лв.) са събрани средства и извършени плащания от
сметки за средствата от ЕС. Извършени са разходи в размер на 13 357 023
лв., от които 4 750 137 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала
и издръжка; 727 215 лв. за основен ремонт на ДМА; 6 618 768 лв. за
придобиване на ДМА и 1 260 903 лв. капиталови трансфери за
нефинансови предприятия. Наличните средства по сметки в края на
периода 31.12.2017 г. възлизат на 27 400 340 лв.
24

Проекти в община Варна, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) на Европейския съюз
През отчетния период община Варна сключи нови договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по следните проекти:
∗проект DBS Gateway Region („Регионално и транспортно развитие на региона
Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион –
портал към Каспийския регион и Далечния изток“) по Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Срок на договора 01.01.2017 г.–
30.06.2019 г. Община Варна е партньор в рамките на проекта, а водеща организация е
област Долна Австрия;
∗проект „Активни в труда на територията на община Варна“ по ОП „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. Срок за изпълнение на договора 19 месеца, считано
от 01.05.2017 г. Бенефициент по проекта е фондация „Владиславово“, а партньори са
ОП„Управление на проекти и озеленяване” чрез общината и фондация „Николаевка”;
∗проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна Фаза 1“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“Срок на договора 23.06.2017 г.–23.05.2019 г.;
∗проект „Подготовка за създаване на МИРГ (Местна инициативна рибарска група)
на територията на общини Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково и
разработване на стратегия за ВОМР (Водено от общностите местно развитие)“ по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Срок на договора 27.06.2017 г.–
27.11.2017 г.
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Проекти в община Варна, финансирани по линия на
Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ) на Европейския съюз
През 2017 г. в община Варна приключи реализацията на следните проекти:
∗ проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот“ – в петте
районни администрации на Варна – район „Одесос“, район „Приморски“,
район „Младост“, район „Владислав Варненчик“ и район „Аспарухово“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С цел гарантиране на
устойчивост на този проект в петте района, със средства от бюджета на
община Варна продължава да се осигурява финансирането и поддържането
на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок
не по-малко от 6 месеца;
∗ проект „Активни за устойчиво развитие на Община Варна“;
∗ проект „Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини
Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на
стратегия за ВОМР“.
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Проекти в община Варна, финансирани от
Други средства от Европейския съюз (ДЕС)
За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са отчетени постъпили текущи
помощи и дарения от ЕС в размер на 142 772 лв.; 892 237 лв. - трансфер от
Управляващия орган по програми и проекти; 3 110 876 лв. са осигурени
средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината;
99 454 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна;
(-340 664 лв.) са възстановени заеми в бюджета. Събраните средства и
извършени плащания от сметки за средствата от ЕС са в размер на (- 159 122
лв.) Извършени са разходи в размер на 3 744 912 лв., от които 676 291 лв. за
заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка; 3 066 166 лв.
капиталови разходи за основен ремонт на ДМА, отчетени по проект
"Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията
на кв. "Аспарухово", гр. Варна" и 2 455 лв. разходи за придобиване на ДМА.
През 2017 г. успешно приключи реализацията на следните проекти:
∗ проект "Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали
на територията на кв. "Аспарухово", гр. Варна” – втори етап от проекта;
∗ във функция „Образование“ - проекти по програма “Еразъм+“ дейност 369;
∗ във функция „Култура и религиозни дейности“ – Регионален исторически
музей - Варна - проекти “БСУДРА“, “Аз бях жител на град Сталин“.
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

При изпълнение на бюджета за 2017 г., община Варна
провеждаше политика на гарантиране на финансовата
стабилност, осигурени бяха приоритетните направления.
Чрез бюджета на община Варна за 2017 г. бяха осигурени
средства за:
- реализиране на общински програми по различните
направления и функции в размер на 9 165 х. лв.
- предоставяне на помощи от бюджета/в т.ч. и по решение
на Общински съвет/ в размер на 11 694 х. лв.
- изплатено е дофинансиране на делегираните от
държавата дейности в размер на 13 173 х. лв.
- продължи интензивната работа по европейските
проекти с различна насоченост.
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ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.
Консолидираният годишен финансов отчет на бюджета на
община Варна за 2017 г. бе одитиран и заверен от
Сметната палата. В одитния доклад № 0100315117 от
06.06.2018 г. на Сметната палата за извършената проверка се
посочва, че не са констатирани нарушения; получените
одитни доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят
база за изразяване на мнение; не са констатирани случаи на
несъобразяване
със
законите
и
другите
нормативни
разпоредби; не са констатирани недостатъци във вътрешния
контрол.
Годишният финансов отчет за 2017 г. показва, че община
Варна е спазила и изпълнила всички финансови
показатели и е сред общините с най-добри параметри по
тези показатели.
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ОБЩИНА ВАРНА
Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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