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СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОТЧЕТА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 

01.01.2014 г. – 30.09.2014 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за 

публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 

г., указанията на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерство на финансите - 

ДДС 10/30.09.2014 г. за изготвяне и представяне на тримесечните отчети за 

касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО 

БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 30.09.2014 ГОДИНА 
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на сметките за чужди средства и други нормативни документи, писма и указания на 

Министерството на финансите. 

Първоначалният бюджет на община Варна за 2014 г. е в размер на 

222 070 000 лв. Уточненият план на към 30.09.2014 г. възлиза на 234 046 410 лв., 

вследствие на извършени корекции във взаимоотношенията на общината с 

Централния бюджет, получени трансфери от министерства, областна администрация 

и решения на Общинския съвет. 

 

Увеличението с 11 976 х.лв. към 30.09.2014 г., спрямо първоначалния 

бюджет, се дължи на корекции по функции, както следва: 

 
 за функция „Общи държавни служби“ увеличението е с 517 х.лв. от: 

- 382 х.лв. получени средства за избори 2014 г. от Областна администрация 

- Варна 

- 135 х.лв. – компенсирана промяна в бюджета на функцията със заповед 

на кмета на общината, във връзка с възникналата спешна необходимост от 

неотложни аварийно възстановителни работи и подпомагане на 

пострадалите граждани от район „Аспарухово“ за сметка на средства от 

дейност “Други дейности по икономиката“   

 за функция „Отбрана и сигурност“ е налице служебно увеличение на плана с 

1 959 х.лв. от: 

- 1 854 675 лв. - предоставени средства на община Варна с писмо от 

Министерството на финансите/ ФО-32/28.08.14 г./ за преодоляване на 

последиците от наводнението на 16.06.2014 г. в район „Аспарухово“, 

съгласно ПМС 256/22.08.2014 г. 

- /-165 679 лв./, предоставен трансфер на Министерството на вътрешните 

работи за издръжка на служителите от общинска полиция/съгл. анекс от 

01.07.2014 г. с Министерството на вътрешните работи/. Този трансфер се 

явява в намаление на средствата на функцията 

   за функция „Образование“ има увеличение с 5 278 х. лв. за: 

- 1 920 х.лв. получени средства от ЦБ за учебници и учебни помагала 

- 1 714 х.лв. получени средства от ЦБ за увеличение на стандартите, поради 

по-голям брой ученици и деца в детски градини  

- 150 х.лв. за ремонт на училища  

- 318 х.лв. за подобряване на материалната база в общинските училища 

222 070 000 лв. 

приет от 

 Общински съвет 

реш. №1349-3  

от Протокол  

№28 /12.02.2014 г. 

 

11 976 410 лв. 
234 046 410 лв. 
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- 32 х.лв. за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.  

- 198 х.лв. за стипендии за учениците   

- 351 х.лв. по решения на Общински съвет - Варна за финансиране на нови 

групи в ОДЗ-та, на временни летни групи, нови целодневни подготвителни 

групи в училища и др. 

 за функция „Здравеопазване“ – намалението е със /-163 х.лв./ във връзка с: 

- /-167 х.лв./корекция,намаление  по "Админ М" за броя на децата в детските 

ясли, детските кухни и здравните медиатори по писмо на Министерството на 

финансите ФО-12/22.05.2014 г. 

- 4 х.лв. - получени средства от ЦБ за пътни разходи на правоимащи болни  

 за функция „Социални грижи“ – има увеличение с 1 945 х. лв. от: 

- 1 890 х.лв. са получени от ЦБ за компенсации за безплатни пътувания   

- 19 х.лв. за увеличен капацитет на Център за настаняване от семеен тип  

- 18 х.лв. за изплащане на присъдени издръжки   

 /-15 х.лв./, намаление на средствата, поради закриване на Дневен център за 

стари хора от 01.04.2014 г. 

 за функция „БКС“  - има увеличение с 201 х. лв. във връзка с: 

- 150 х. лв. - получен трансфер от МРР за програма изграждане на 

магистрален водопровод на квартал “Аспарухово“ – първи етап  

- 51 х.лв. - получен трансфер от АПИ за зимно поддържане   

 за функция „Почивно дело и култура“ – увеличение с 1 491 х.лв.: 

  - 1 350 х.лв. са получени от ЦБ за ремонт на Двореца на културата и спорта ЕАД 

  - 39 х.лв. - получени за подпомагане дейността на читалищата  

  - 91 500 лв. - получени за музеен инвентар и проучване и теренна консервация 

на археологически обекти за РИМ  

      - 11 499 лв. от Министерството на културата за ММФ „Варненско лято“ и 

консервация и реставрация на пантеон и др. 

 

 за функция „Икономически дейности“ – увеличение със 749 х.лв. за: 

– 1 331 х. лв. - получени субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози   

- намаление на средствата в дейност „Други дейности по икономиката“, на 

основание решения на Общински съвет - Варна, за дофинансиране разкриването 

на нови групи в ОДЗ-та, финансиране на временни летни групи, нови целодневни 

подготвителни групи в училища 

 

ПРИХОДИ  
 

        Първоначалният план на приходите по бюджета на община Варна за 2014 г. 

възлиза на 222 070 000 лв. Уточненият план на приходите към 30.09.2014 г. е в 

размер на 234 046 410 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на 

общината с Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства и 

областна администрация. 

        Отчетът на приходите към 30.09.2014 г. е в размер на 144 425 899 лв. 

Реалният размер на получените приходи към 30.09.2014 г. възлиза на 174 450 095 

лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (- 30 024 196 лв.) 

за балансиране на приходната и разходната част на бюджета, което представлява 

75%  от уточнения план. 
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I. Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности: 

1.Неданъчни приходи – 681 438 лв.   

2.Трансфери – 70 650 955 лв.:                                                                  

  а)Взаимоотношения с Централния бюджет - 69 995 200 лв., в т.ч.:   

 Обща субсидия – 67 162 393 лв. 

 Целеви трансфер от ЦБ за транспорт  - 2 651 640 лв. 

 Целеви трансфер от ЦБ за ремонти - 181 167 лв.                          

  б)Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки и фондове - 655 755 лв. 

3.Операции с финансови активи и пасиви -  /-3 020 198 лв./                              

Всичко отчет на приходите за делегирани държ. дейности - 68 312 195 лв. 

II. Отчет на приходите за местни дейности: 

1. Данъчни и неданъчни приходи                              -  89 348 601 лв., в т.ч.: 

- Имуществени и други данъци  - 51 513 708 лв. 

- Неданъчни приходи                 - 37 834 893 лв. 

2. Трансфери                                                             - 3 503 939 лв.: 

а)Взаимоотношения с Централния бюджет               - 4 239 155 лв., в т.ч. 

1 854 675 лв. получени за преодоляване на последиците от наводнението 

в район“Аспарухово“ през м.юни 

б)Трансф. м/у бюджетни и извънб.с/ки и фондове  /-1 514 776/лв. 

              в)Временни безлихвени заеми                                     779 560 лв. 

3. Операции с финансови активи и пасиви                /-16 738 836/лв. 

Всичко отчет на приходите за местни дейности                    76 113 704 лв. 

Всичко отчет на приходите за държавни и местни дейности 144 425 899 лв. 

 

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ 

Община Варна е сключила три договора за кредит към 30.09.2014 г.: 

1. Договор с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

ФЛАГ” ЕАД със следните параметри: 

  - предназначение - мостово финансиране на проект „Реконструкция и 

модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна 

помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“ по Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г.”  

- размер на кредита – 5 158 175 лв. 

- срок на кредита – 22 месеца 

- лихвен процент – 4.61% 

- обезпечение: 

 настоящи и бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ 

на проекта; 

 настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна. 

Към 30.09.2014 г. няма усвоени средства по кредита. 

2. Договор с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

ФЛАГ” ЕАД със следните параметри: 
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  - предназначение - мостово финансиране на проект „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в 

риск – изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна“ по Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.  

- размер на кредита – 1 629 836 лв. 

- срок на кредита – 12 месеца 

- лихвен процент – 4.38% 

- обезпечение: 

 настоящи и бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ на 

проекта; 

 настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна. 

Към 30.09.2014 г. няма усвоени средства по кредита. 

3. Договор с Регионален фонд за градско развитие и Societe Generale 

Експресбанк АД чрез инициатива JESSICA със следните параметри: 

- предназначение - Изграждане на открити паркинги на бул. „Приморски“ от 

ул. „Преслав“ до ул. „Черноризец Храбър“ и рехабилитация на прилежащата 

инфраструктура на бул. „Приморски“ и ул. „8-ми ноември“, район Одесос, гр. Варна.  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А - Регионален фонд за градско развитие: 

- размер на кредита - до 415 000 лв.  

- срок на кредита – 10 години 

- лихвен процент – 1,5% 

-обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б – „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД: 

- размер на кредита - до 425 000 евро (831 228 лв.)  

- срок на кредита – 10 години 

- лихвен процент – 5,53% 

- обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна 

Към 30.09.2014 г. усвоени средства са както следва: 

- кредитна линия А – 377 335 лв. 

- кредитна линия Б – 386 116 евро (755 178 лв.) 

По сключения през 2013 г. договор за заем с Европейската банка за 

възстановяване и развитие през отчетния период по Транш 2 са усвоени    732 205 

евро (1 432 069 лв.) за закупуване на нови тролейбуси по проект „Прилагане на 

мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора 

и Плевен”.  

Имуществени и други данъци 

По бюджета на община Варна за 2014 г. първоначално са планирани  

имуществени данъци и други данъци в размер на 64 200 000 лв. 

Отчетът към 30.09.2014 г. е в размер на 51 513 708 лв., което представлява 

80% от годишния план. Спрямо същия период на 2013 г. са събрани с 3 407 661 лв. 

повече приходи.  

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва: 
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ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ДАНЪЦИ 

отчет 
30.09.2013 г. 

план             
2014 г. 

отчет 
30.09.2014 г. 

 % 
изпълн. 

план 
2014 г. 

 % 
 измен. 
спрямо 

30.09.13 г. 

Патентен данък 392 753 500 000 337 786 68 -14 

Имуществени данъци, в т.ч.: 47 711 522 63 700 000 51 175 625 80 7 

Данък върху недвижими имоти 21 255 876 27 500 000 21 552 721 78 1 

Данък върху наследствата  0 735   

Данък върху превозните 
средства 

11 432 583 15 300 000 11 761 932 77 3 

Данък при придобиване на 
имущество 

11 871 579 16 700 000 14 892 578 89 25 

Туристически данък 3 151 484 4 200 000 2 967 659 71 -6 

Други данъци 1 772 0 297  -83 

ВСИЧКО 48 106 047 64 200 000 51 513 708 80 7 

  

Графичното изражение на изпълнението на видовете имуществени данъци в 

абсолютна сума е, както следва: 

 

 
 Патентен данък  

        Изпълнението на този данък е 337 786 лв. (68%) от планираните приходи за 

2014 г. През същия период на предходната година, приходите са 392 753 лв., т.е. 

налице е намаление от 54 967 лв. От 01.01.2014 г., като мярка за повишаване 

събираемостта на този данък, чиито приходи намаляват всяка следваща година, е 

въведена нова организация на работа. За приемането на патентните декларации в 

законоустановения срок 01.01.-31.01. на съответната година, функционира отделно 
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гише. Новоприетите декларации по чл.61н от ЗМДТ се обработват на момента, като 

се дава възможност да се заплатят и задълженията. За лица, които подават 

декларации за 2014 г. и не са заплатили задълженията си за този данък за 

предходни години, се изготвя и връчва покана за доброволно изпълнение на 

основание чл.182 от ДОПК. Ако лицата не заплатят задълженията си в 

законоустановения 7 - дневен срок, поканите се предават на публичен изпълнител. 

 Данък върху недвижимите имоти  

      През 2014 г. няма увеличение на размера на този данък. При планирани за 2014 

г. 27 500 000 лв. приходи, изпълнението към 30.09.2014 г. е 21 552 721 лв. (78%) 

от плана, в т.ч. 11 667 923 лв. са постъпленията от платените данъци с 5% законова 

отстъпка. За същия период на 2013 г. са постъпили с 296 845 лв. повече приходи. 

 В сила от 01.01.2014 г. важи допълнение и изменение на Закона за местни 

данъци и такси, касаещо лицата, които се освобождават от заплащане на данък: 

храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с 

поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно 

регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове, заедно с 

поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно 

регистрираните вероизповедания в страната. 

 Данък върху превозните средства 

При планирани 15 300 000 лв. за 2014 г., изпълнението към 30.09.2014 г. е в 

размер на 11 761 932 лв., т.е. 77%. Спрямо същия период на 2013 г., приходите от 

този данък са нараснали с 329 349 лв. - 3% . 

Сумата на приходите на платилите с 5% отстъпка до края на м.април 2014 г. 

е в размер на 5 274 863 лв., а за 2013 г. приходите от платени задължения с 5% 

отстъпка са били в размер на 4 900 000 лв.  

Променена е наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Варна в частта за данъка върху превозните средства - 

намалена е ставката с 5 %, която се определя, съобразно мощността на двигателя, 

коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство. 

     С изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Варна, се освобождават от данък превозни 

средства – ретро автомобили, собственост на членове от авто мото ретро клубове в 

град Варна. С решение на Общински съвет - Варна и във връзка с промени от 

01.01.2014 г. на чл.59 от Закона за местни данъци и такси, са приети изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Варна в частта за превозни средства, отговарящи на 

екологична категория на двигателя. 

 Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 

При годишен план 16 700 000 лв., изпълнението на приходите от този вид 

данък към 30.09.2014 г., е в размер на 14 892 578 лв. - 89% от плана, а спрямо 

същия период на 2013 г. е с 3 020 999 лв. (17%) повече. 

По отношение на приходите от данък върху придобиване на имущество, върху 

който може да се влияе минимално, са предприети следните мерки: 

- продължава контролът по отношение на придобитите МПС – не се приемат 

декларации без приложени документи за платен данък за придобиване, като се 

следи застрахователната стойност на автомобила да отговаря на пазарната; 
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- при деклариране на новопридобити имоти се изискват допълнително 

документи за внесен данък за придобиване още при приемането на декларациите.  

 Туристически данък 

Изпълнението на този данък към 30.09.2014 г. е в размер на 2 967 659 лв. 

(71%), при събрани 3 151 484 лв. за същия период на 2013 г., т.е. има намаление от 

183 825 лв. През 2014 г. има промяна в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Варна по отношение ставката за 

туристически данък – за хотели категория 5 звезди – от 1.60 лв.  на 1.40 лв. за 

нощувка. Данъкът се събира за брой реализирани нощувки. За контрол, относно 

декларираните обстоятелства в подаваните годишни декларации по чл.61 Р от ЗМДТ, 

считано от 01.07.2014 г., всички месечни справки-декларации по чл.116, ал.1 и ал.3 

от Закона за туризма се приемат и обработват в Дирекция „Местни данъци“. 

 

Неданъчни приходи 

Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от 

продажби на имущество и други неданъчни приходи. Отчетът към 30.09.2014 г. е в 

размер на 38 516 331 лв. неданъчни приходи, в т.ч. за делегирани от държавата 

дейности – 680 438 лв. и за местни дейности – 37 834 893 лв.        Изпълнението на 

плана е 65%.  Спрямо същия период на 2013 г. са събрани 494 806 лв. повече 

неданъчни приходи. 

 По видове, изпълнението на неданъчните приходи е както следва: 

 

Неданъчни приходи Отчет 
30.09.13 г. 

План 
 2014 г. 

Отчет 
30.09.14 г. 

Изпълн. 
план 

(к.4/к.3) 

Изменение 
спрямо 

30.09.13 г. 
(к4/к.2)  

1 2 3 4 5 6 

Приходи oт собственост, в т.ч. 7 045 989 11 642 268 7 410 136 64 5 

    продажба на стоки и услуги 2 538 478 4 340 788 2 830 974 65 12 

    наем имущество 2 305 462 3 541 480 2 432 839 69 6 

    наем земя 1 811 511 2 600 000 1 804 213 69  

    дивиденти 173 828 900 000  0  

    лихви по текущи банкови сметки 216 710 260 000 342 110 132 58 

Общински такси 28 391 053 37 516 693 28 230 508 75 -1 

Глоби, санкции, наказателни 
лихви 

2 132 958 4 200 000 2 114 665 50 -1 

Други приходи (§36, §45 и §46 ) 1 053 585 883 888 1 076 063 122 3 

Продажба на собственост, в т.ч. 953 842 5 600 000 619 057 4 -35 

    продажби на ДМА, НДА, сгради 547 542 4 000 000 214 502 5 -61 

    продажби на земя 406 300 1 600 000 404 555 25  

Концесии 1 770 302 2 220 000 1 823 183 82 3 

Внесен ДДС и др. данъци върху 
продажбите 

- 3 326 204 -2 980 000 -2 757 281 93 -17 

Всичко неданъчни приходи 38 021 525 59 082 849 38 516 331 65 1 
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Изпълнението на неданъчните приходи в процентно изражение е представено в 

следващата графика: 

 

 

Към 30.09.2014 г. постъпилите приходи и доходи от собственост (продажба 

на стоки и услуги, наеми, дивиденти и лихви) са в размер на 7 410 136 лв. 

Изпълнението на плана е 64%. В сравнение със същия период на 2013 г. е 

реализирано увеличение от 364 147 лв. Основен дял в отчетените за деветмесечието 

на 2014 г. неданъчни приходи, заемат общинските такси (73%). Изпълнението на 

приходите от такси е в размер на 28 230 508 лв. - 75%. Спрямо отчета за същия 

период на 2013 г. е налице намаление от 160 545 лв. -1%. 

 

В таблицата по-долу е показано изпълнението на някои от общинските 

такси: 

 

Видове такси Отчет 

30.09.2013 г. 

План  

 2014 г.  

Отчет 

30.09.2014 г. 

 % 

изпъл. 

план 

2014 г. 

 Изменение 

спрямо  

30.09.13 г. 

Детски градини 3 168 359 4 450 000 3 348 352 75 6 

Детски ясли 1 132 597 1 700 000 1 193 915 70 5 

Пазари, тържища 907 231 1 200 000 976 086 81 8 

Битови отпадъци 20 192 609 25 800 000 19 905 984 77 -1 

Технически услуги 195 523 280 000 178 688 64 -9 

Административни услуги 743 830 980 000 696 069 71 -6 
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В таблицата по-долу е показано изпълнението на някои от общинските такси в 

процентно изражение: 

 

 

 

От таблицата е видно, че в структурата на таксите преобладава таксата за 

битови отпадъци. Приходите за деветмесечието на 2014 г. са в размер на 19 905 984 

лв., - 77%, при 20 192 609 лв. за същия период на 2013 г., т.е.  налице е намаление 

от 286 625 лв. Сумата на приходите на платилите с 5% законова отстъпка до края на 

м. април 2014 г., е в размер на 10 817 995 лв., което представлява 77% от всички 

постъпили приходи до 30.09.2014 г. 

     Постъпилите приходи от продажба на нефинансови активи и пасиви към 

30.09.2014 г. са в размер на 619 057 лв. (11%) от годишния план от които: 

 Приходи от продажба на земя, съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС – 9 сделки на 

обща стойност 188 177 лв.; 

 Приходи от ликвидиране на съсобственост съгласно чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС – 

15 сделки на стойност 185 923 лв. и отстъпено право на строеж- 1 сделки на  

стойност 4 602 лв.; 

 Приходи от учредяване право на прокарване за изграждане на 

водоснабдителни, канализационни и др. инженерни съоръжения на стойност 

71 047 лв.  

     Приходите от концесии към 30.09.2014 г. са в размер на 1 823 183 лв., при 

1 770 302 лв. за същия период на 2013 г. 

 
АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПО РАЙОНИ 

 

      Към 30.09.2014 г. общо постъпилите неданъчни приходи по райони са в 

размер на 4 433 524 лв. При планирани 6 296 500 лв., общото изпълнение на 

приходите възлиза на 70.41 % или се наблюдава изоставане в събираемостта от 

4.59 %.  
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район план 2014 
отчет 

30.09.2014 
отчет 

30.09.2013 

% 
изп.спрямо 

2013 

% изп.спрямо 
план 2014 

ОДЕСОС 1 707 500 1 299 813 1 272 480 102.15 76.12 

ПРИМОРСКИ 2 032 500 1 509 591 1 430 144 105.56 74.27 

МЛАДОСТ 1 235 000 779 987 819 390 95.19 63.16 

Вл.ВАРЕНЧИК 708 000 464 443 410 459 113.15 65.60 

АСПАРУХОВО 613 500 391 061 374 505 104.42 63.74 

ОБЩО 6 296 500 4 444 895 4 306 978 103.20 70.59 

 

Такса битови отпадъци 

При общо планирани 39 000 лв. към 30.09.2014 г., са отчетени 22 134 лв. или 

изпълнението е 56.75 %. Спрямо същият период на миналата година се 

наблюдава ръст от 30.15 %, което в абсолютна сума е с 5 127 лв. повече. Сумите 

за текущата година се заплащат основно през четвъртото тримесечие.  

Такса технически услуги - към 30.09.2014 г. са събрани 129 585 лв., или 68.20 %. 

В сравнение с миналата година са събрани 14 694 лв. по-малко.  

Такса административни услуги – за отчетния период на 2014 г. от този вид такса 

са постъпили 139 899 лв., има намаление от 7.84 % спрямо миналата година. 

Приходите от административни услуги са намалели с 11 903 лв. 

Такса пазари, тържища, панаири и др. – събрани са 947 029 лв., което съставлява 

81.64 % от годишния план. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение 

на приходите с 65 806 лв., т.е. има ръст от 7.47% .  

Наем на имущество – постъпленията от наеми на жилищно, нежилищно имущество 

и реклама са в размер на 649 588 лв. В процентно изражение изпълнението е 

68.38% от заложените в годишния план 950 000 лв. Отчита се увеличение на 

приходите с 7 999 лв. повече спрямо отчетените към 30.09.2013 г.  

Наем на земя – при планирани 2 400 000 лв., деветмесечният отчет на приходите 

е в размер на 1 674 878 лв., или изпълнението е 69.79 %. Спрямо миналата 

година се наблюдава увеличение на приходите с 14 223 лв.  

Приходи от глоби, санкции и лихви – при планирани 80 000 лв., към 30.09.2014 г. 

са отчетени 33 052 лв. или изпълнението е 41.32 %. Спрямо същия период на 

2013 г. се отчита намаление на постъпленията с 10 067 лв.  

Цена сметоизвозване /на временните обекти по нетни приходи от продажба на 

услуги и стоки/ – към 30.09.2014 г. са отчетени 120 089 лв., или  71.06 % от 

годишния план от 169 000 лв. Приходите са с 1 842 лв. повече от тези за 2013 г. 

или отчита се ръст то 1.56 %.  

Приходи по Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ – събрани са 100 482 лв.,  84.79 % от 

годишния план, който възлиза на 118 500 лв. Това е с 12 925 лв. повече от 

събраното през миналата година. Отчита се ръст от 14.76 %.  

Други общински такси – при планирани 975 000 лв., към 30.09.2014 г. са събрани 

616 788 лв., което е 63.26 % от годишния план. Спрямо 30.09.2013 г. са 

постъпили с 53 288 лв. повече или отчита се ръст от 9.46 %. 

Основна причина за отчетеното изоставането в събираемостта от 4.59 % по 

райони е вследствие на намаления брой наематели - с 278 броя и намалението на 
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ползваната квадратура - с 31 939 кв.м. по-малко спрямо 2013 г. Отчита се 

намаление и в броя на заявените и предоставени услуги с 15 744 бр., спрямо 

същия период на 2013 г. – 86 901 бр. услуги за 2014 г. при 102 645 бр. за 2013 г. 
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ: 

     1.Извършване на системен контрол относно реалната площ, върху която се 

осъществява търговска, рекламна и строителна дейност.  

     2.Съставяне на констативни протоколи за актуално замерване на съответните 

търговски и рекламни площи с цел точно начисляване на съответните общински 

вземания в базата данни на АИС на Община Варна. 

              3.Своевременно отразяване на промяна площите на общинските терени в АИС по 

съставени констативни протоколи и стриктно отразяване на дължимите суми по тях.  

 
ОТЧЕТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ОТ ЕКИПИТЕ КЪМ 30.09.2014 г.  

        За деветмесечието на 2014 г. от инспекторите към община Варна и районните 

администрации са извършени общо 5 569 бр. проверки, касаещи обекти, дължащи 

тротоарно право, право на разполагане, наеми и др. В резултат на извършените 

проверки са увеличени приходите с 1 194 840 лв. Разпределението по райони е 

както следва : 

- район „Одесос” – 1 725 бр., събрани – 215 501 лв.  

- район „Младост” – 1 236 бр., събрани – 172 589 лв. 

- район „Приморски” – 907 бр., събрани – 211 858 лв. 

- район „Вл. Варненчик” – 364 бр., събрани – 150 518 лв. 

- район „Аспарухово” – 300 бр., събрани – 50 816 лв. 

          Инспекторите от отдел „КБП” към община Варна са извършили 1 037 бр. 

проверки, постъпленията от които са в размер на 393 558 лв. За периода 01.01.2014 

г. – 30.09.2014 г. от инспекторите към районните администрации и отдел „КБП“ към 

община Варна са съставени 3 410 констативни протокола и 2 041 покани за 

доброволно плащане в срок. За длъжници от миналата година са съставени 22 броя 

АУПОВ за 13 091 лв. и 4 бр. искови молби за 2 641 лв. От началото на 2014 г. от 

инспекторите са съставени 6 бр. АУАН за 1 600 лв. В ТД на НАП са изпратени 2 броя 

АУПОВ за 705 лв. и 1 брой АУАН с надлежно издадено НП за 300 лв. 

  

Трансфери 

I. Получени трансфери: 

а)Получени трансфери по §61-01 „Трансфери мeжgу бюджети (+): 

 50 930 лв. от АПИ за дялово участие зимно поддържане 

 382 154 лв. от областна администрация - Варна за избори 2014 г.  

 150 000 лв. от МРР за споразумение за реализиране на програма „Сезонен и 

целогодишен воден режим“ 

 87 001 лв. от МОМН, в т.ч. 80 000 лв. по Национална учителска програма за 

обучение на учители па физика и астрономия в ЦЕРН, 5 641 лв. коректив на 

ИКТ по проекти реализирани от Математическа гимназия и СОУ „П. Яворов“, 

1 360 лв. от МОМН за Национален спортен календар Данониада 2014 г. 

 2 800 лв. от Министерството на културата за Регионална библиотека за 

изграждане на регионална библиотечна мрежа 
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 91 500 лв. от Министерството но културата за РИМ за закупуване на музеен 

инвентар и проучване и теренна консервация на археологически обекти. 

 11 499 лв. от МК за ММФ „Варненско лято“ и консервация и 1 499 лв. за 

реставрация на пантеон. 

 199 000 лв. получени трансфери от 6 общини за преодоляване на 

последиците нанесени от наводнението в район „Аспарухово“ 

 112 859 лв. получени трансфери по §61-05 „Трансфери от МТСП по програми 

за осигуряване на заетост"  

 

б)Получени трансфери по §62-01 „Трансфери между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (+)“, както следва:  

 13 627 лв. - съфинансиране по договор за проект E – University 

 43 250 лв. - съфинансиране по договор за проект дирекция „Младежки 

дейности и спорт“ 

 110 094 лв. възстановена финансова корекция по проект „Рехабилитация на 

пътни отсечки“ по ОПРР 

 

в)Получени трансфери по §63-01 „Трансфери между сметки за средствата от 

ЕС – получени трансфери (+)“ - 40 390 613 лв., в т.ч. 40 245 613 лв., получени 

от Националния фонд по Оперативни програми Регионално развитие, Околна среда, 

Административен капацитет, Човешки ресурси, Техническа помощ, община Бургас 

/бенефициент/ по проект Подобряване качеството на живот в Бургас, Варна, Стара 

Загора, Плевен /тролеи/, 125 502 лв. средства по Секторната образователна 

програма „Коменски“ /финансирана от ЕС/, предоставени от Центъра за развитие на 

човешките ресурси към МОМН на VIII СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“, 6 088 лв. по програма 

„Леонардо да Винчи“ за Регионална библиотека Варна и 12 885 лв. средства от МРР 

за участие в Съвместна оперативна програма Черноморски басейн. 

 

г) Получени трансфери по §64-01 „Трансфери от държавни предприятия и 

други лица, включени в консолидираната фискална програма – получени 

трансфери (+)“ -549 700 лв. от ПУДООС за битова канализация на с. Тополи. 

 

II. Предоставените трансфери: 

 

а) По §61-02 „Трансфери м/у бюджетни сметки – предоставени трансфери 

(-): 

 /-34 992 лв./ на Министерството на младежта и спорта по договор за наем 

зала СУ „Георги Бенковски“ 

 /- 184 200/ на Министерство на културата за финансиране на културни 

институти /ТМПЦ/  

 /-544 294 лв./ на община Аксаково за „Приемане и депониране на отпадъци 

при условията на комплексно разрешително 345-НО/2008 г., издадено от 

МОСВ/депо за отпадъци с. Въглен във връзка с договор 

№Д14000145ВН/07.03.2014 г. и споразумение №РД14005359/Вн/07.03.2014 г. 

 /-25 000 лв./ на МТСП за финансиране на проект Общностен център деца и 

семейства 
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 /-165 679 лв./ на Министерство на вътрешните работи за издръжка на 

служителите на звено Общинска полиция 

 /-20 698 лв./ на МОНМ възстановени неизразходвани средства от училища по 

завършили програми 

 

б) По §62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз – предоставени трансфери (-): 

 

 предоставени трансфери на МФ за Управляващ орган на НФ ОП 

Административен капацитет за /-118 180 лв./ по финансов коректив за проект 

Подобряване управлението на човешките ресурси в община Варна 

 предоставен трансфер за съфинансиране по проект „Изграждане на 7 ЦНСТ „ 

на територията на Община Варна - /-99 987 лв./ 

 на МРР за НФ ОП Регионално развитие /-1 734 лв./ по финансов коректив за 

проект Подобряване физическата и жизнена среда в община Варна (ремонт на 

ул. „Генерал Колев“) 

 трансформирана от заем в съфинансиране сума /-124 200 лв./ за проект ПСОВ 

Златни пясъци по ОП Околна среда /КФ/ 

 предоставен трансфер за съфинансиране по договор, вкл. финансова 

корекция по проект „Подобряване качеството на живот в градовете Бургас, 

Варна, Стара Загора и Плевен“ /тролеи/ /-1 432 069 лв./ 

  вътрешно съфинансиране по договор на проект E-University /-13 627 лв./ 

 вътрешно съфинансиране на д-я ОМДС за проект „Младежки столици в 

действие“ /- 43 250 лв./ 

 

в) По §63-02 „Трансфери между сметки за средствата от ЕС (-) предоставени 

трансфери на Национален фонд за лихви по оперативни програми и проекти, общо 

в размер на /-12 378 лв./ 

 

РАЗХОДИ 

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2014 г. е 

в размер на 222 070 000 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 95 112 

721 лв., за местни дейности 120 652 546 лв. и за дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности 6 304 733  лв.  

 

Уточненият план към 30.09.2014 г. е в размер на 234 046 410 лв., в т.ч. за 

делегирани от държавата дейности 103 504 579 лв., за местни дейности 123 885 778 

лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 6 656 053 лв. 

 

Отчетът на разходите по бюджета на общината към 30.09.2014 г. е в размер 

на 144 425 899 лв., в т.ч. за делегирани от държавата държавни дейности 

68 312 195 лв., за местни дейности 73 165 295 лв. и дофинансиране на делегирани 

от държавата дейности 2 948 409 лв. 
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Разпределение на разходите по функции: 

 

Функции Отчет   

  към 

30.09.2013 г. 

План 

към 

З0.09.2014 г. 

Отчет   

към  

30.09.2014 г. 

% 

изпълн. 

план 

2014 г. 

Измен. 

спрямо 

30.09.2013 г. 

1. Общи държавни служби 10 716 399 15 277 154 9 988 310 65 -728 089 

2. Отбрана и сигурност 2 103 308 5 470 996 3 551 977 65 1 448 669 

3. Образование 53 332 574  91 214 901  60 434 375 66 7 101 801 

4. Здравеопазване 8 173 272 14 238 989 8 103 475 57 -69 797 

5. Соц. осигуряване 7 676 350 11 879 518 8 093 002 68 416 652 

6. Жилищно строителство и 

БКС (инженерна 

инфраструктура) 

41 136 846 60 867 930 32 582 044 54 -8 554 442 

7. Почивно дело, култура 8 276 171 14 029 887 8 917 981 64 641 810 

8. Икономически дейности и 

услуги 

13 426 391 18 922 035 11 702 285 62 -1 724 106 

9. Други 1 329 052 2 145 000 1 052 450 49 -276 602 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 146 170 003 234 046 410  144 425 899 62 -1 744 140 

 

 

В структурата на разходите по отчета по функции, най-голям е относителният 

дял на функция „Образование“ – 42%, следва функция „Жилищно строителство, БКС 

и опазване на околната среда“ - 23%: 
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В сравнение с деветмесечието на 2013 г., най-голямо увеличение на 

разходите, бележи функция „Отбрана и сигурност“ - с 69%, функция „Образование“ 

- с 13% и функция „Почивно дело и култура“  - с 8%.  

Увеличението във функция „Отбрана и сигурност“ се дължи на отчетените 

разходи в дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии“, свързани с аварийно възстановителни дейности за 

преодоляване на последиците от проливните дъждове в район „Аспарухово“. 

Средствата са получени с писмо ФО-32/28.08.14 г. Министерството на финансите. 

 

         За функция „Образование“, увеличението се дължи на допълнително 

постъпилите средства за над 5 278 х. лв., в т.ч.: 

 

          - 4 700 х.лв. получени от Централния бюджет за увеличения брой на 

учениците през учебната 2014/2015 година със 776 ученика; увеличения брой на  

децата в детски градини и подготвителни групи, в резултат от откриване на нови 

корпуси в ОДЗ 11 „Детски свят“ и ОДЗ № 24 „Иглика“; оптимизация на училищната 

мрежа чрез разкриване на нови 8 целодневни подготвителни групи; увеличаване на 

приема; увеличената численост на персонала в резултат от увеличения брой деца и 

ученици 

 

           - приети решения от Общински съвет - Варна за финансиране на нови групи 

в ОДЗ-та, на временни летни групи, нови целодневни подготвителни групи в 

училища и др. 
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Изпълнение на бюджета по видове разходи към 30.09.2014 г.: 

 

Видове разходи  

Отчет 

30.09.2013 г. 

 

План 

30.09.2014 г. 

 

Отчет 

30.09.2014 г. 

 % 

изпъл. 

план 

2014 г. 

Заплати и осигурителни вноски 54 514 326 86 545 090 55 995 388 65 

Издръжка 56 909 964 86 152 631 55 030 975 64 

Платени данъци, такси и админ. 

санкции 

 3 294 014 1 870 590 57 

Стипендии 339 766 840 554 365 037 43 

Помощи и трансфери, в т.ч. 6 762 896 10 698 242 7 408 632 69 

    -трансфери от ЦБ 1 364 083 1 910 720 1 647 379  

Субсидии 3 425 173 5 021 563 3 997 748 80 

Разходи за лихви 1 329 052 2 146 602 1 056 945 49 

Капиталови разходи 22 888 826 39 159 394 18 700 584 48 

Резерв /съгл.ЗДБРБ за 2014 г./  188 320    

ВСИЧКО 146 170 003 234 046 410 144 425 899 62 

 

Изпълнение на бюджета по видове разходи към 30.09.2014 г.: 
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        Отчетът на разходите към 30.09.2014 г. е в размер на 144 425 899 лв., което 

представлява 62% от уточнения план на разходите. 

 ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“ 

 

           Отчетените разходи към 30.09.2014 г. във функцията възлизат на 9 988 310 

лв., по дейности както следва: 

- Държавни и общински служби и дейности по избори - 312 344 лв., в т.ч.  

295 425 лв. за държавно делегираната дейност и 16 919 лв. за дофинансиране  на 

държавно делегираната дейност. 

- Общинска администрация – 8 948 507 лв., в т.ч. 5 851 765 лв. за държавно  

делегираната дейност, 858 676 лв. за дофинансиране на държавно делегираната 

дейност и 2 238 066 лв. за местна дейност. Запазва се тенденцията от предходните 

години за намаляване на разходите за издръжка на общинската администрация - в 

сравнение със същия период на 2013 г. има намаление на разходите за издръжка на 

общинската администрация с 312 127 лв. Със заповед на кмета на общината е 

извършена компенсирана промяна в подпараграфите по бюджетите на районите във 

връзка с необходимостта от закупуване на специализирана техника за обработка на 

зелените площи. Със заповед на кмета на общината е извършена компенсирана 

промяна в размер на 135 х.лв. по бюджета на дейността, във връзка с възникналата 

спешна необходимост от неотложни аварийно възстановителни работи и 

подпомагане на пострадалите граждани от район „Аспарухово“ за сметка на средства 

от дейност “Други дейности по икономиката“   

-Общински съвети – 726 586 лв. 

-Други изпълнителни и законодателни/Местна комисия по ЗУПГМЖСВ/ -873 

лв. за издръжка на местната комисия. 

 ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ 

          Отчетът на разходите на функцията е в размер на 3 551 977 лв. за 

дейностите:  

- дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ – отчетът на разходите 

към 30.09.2014 г. възлиза на 1 436 397 лв. Дейността осигурява разходите по 

материално стимулиране на обществените възпитатели; издръжка на местните 

комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и 

възнаграждения на членовете на тези комисии; веществена издръжка на детски 

педагогически стаи; издръжка на районни инспектори /квартални отговорници/; 

заплати, осигурителни вноски на заетите в общинския съвет за наркотични 

вещества; издръжка на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица; 

издръжка на центровете за превенция и консултативни кабинети, противопожарна 



 

 

 Стр. 19 

 

безопасност, охрана на общински обекти и „Програма за превенция на рисковото 

поведение сред деца и млади хора“. Програмата е разработена на основата на 

предварителен анализ на проблемната ситуация на местно ниво. Усвоените средства 

по програмата към 30.09.2014 г. са  в размер на 177 582 лв. или 71%  от средствата 

по програмата за 2014 г. 

- дейност „ОМП, поддържане на запаси и мощности“ -  отчетът е в размер на 

259 019 лв., като разходите са  за обезпечаване на:  

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по ЗЗБУТ, 

работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно 

дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при 

бедствия и аварии;  

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗЗБУТ на 

техниците на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове; 

- издръжка на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове; 

- отбранително - мобилизационни мероприятия за организиране на подготовката и 

защитата на служителите и населението при военно и извънредно положение, за 

планиране и поддържане на военновременната система за управление, за 

обслужване на средствата за индивидуална защита.  

-дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от 

бедствия и производствени аварии“- в тази дейност са отчетени 4 958 лв. 

-дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии“ - отчетът е в размер на 1 848 522 лв. Отчетени са 

разходи, свързани с аварийно възстановителни дейности за преодоляване на 

последиците от проливните дъждове и последвалите наводнения на 19.06.2014 г. в 

район „Аспарухово“ от получената субсидия от Министерството на финансите с 

писмо ФО-32/28.08.2014 г.  

 

 

 

            В съответствие с решение на Общински съвет – Варна №1553 – 4/Протокол 

№ 33/24.06.2014 г./, на пострадалите домакинства е изплатена еднократна помощ в 

размер на 300 лв. със заповед на кмета на общината, като компенсирана промяна по 

бюджета на дейността – увеличение със 71 000 лв. Със заповед на кмета на община 

Варна са изплатени и допълнителни помощи в размер до 500 лв. (за наеми) на 

домакинствата,  евакуирани от пострадалите сгради. Към 30.09.2014 г. по бюджета 

на община Варна са постъпили от граждани и фирми от страната и чужбина дарения 
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в размер на 288 127 лв. в помощ на пострадалите от наводнението, които се 

изплащат по установен ред на нуждаещите се.  

-дейност „Доброволни формирования за защита при бедствия“ – отчетени са 

3 081 лв. за издръжка, обучение, застраховка срещу злополука и за екипировка на 

на доброволните формирования. Средствата се предоставят на общините възоснова 

на писмо на кмета на общината, съгласувано с Министерството на вътрешните 

работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.  

 ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ" 

Функция „Образование” осигурява финансирането на делегирани от 

държавата дейности и местни дейности за:  

 52 детски градини  

 46 училища 

 4 обслужващи звена: общински детски комплекс, НАОП, средношколско 

общежитие и логопедичен център 

Натурални показатели: 

 4 748 бройки  персонал 

 29 215 ученика дневна, вечерна и  други форми на обучение 

 11 480 деца в детски градини 

 1 361 деца в подготвителни групи в училища 

 Средношколско общежитие с 233 ученика. 

          Спрямо 9-месечието на 2013 г. са  извършени следните промени в 

натуралните показатели: 

Показатели 2013 г. 2014 г. Разлика 

Брой ученици 28 439 29 215 776 

Брой деца - детски градини и  
подготвителни групи в училища 

12 534 12 841 307 

Брой персонал 4 522 4 748 226 

  

От данните по таблицата, могат да се направят следните изводи: 

1. Налице е увеличение на броя на учениците през учебната 2014/2015 

година със 776 ученика, предимно в начален етап на обучение, предвид  ръста на 

раждаемост  в периода 2003 - 2007 година  

 2. Увеличен брой деца в детски градини и подготвителни групи, в резултат от  

откриване на нови корпуси в ОДЗ 11 „Детски свят“ и ОДЗ № 24 „Иглика“, 

оптимизация на училищната мрежа чрез разкриване на нови 8 целодневни 

подготвителни групи, увеличаване на приема, съобразно средномесечната 

посещаемост 

 3. Числеността на персонала е повишена в резултат от увеличения брой деца 

и ученици 

 Средномесечната посещаемост в детските градини за отчетния период е 6 714 

деца, което е 60 % от списъчния брой. Традиционно, през летния период, 

посещаемостта намалява, поради ползване на отпуски от родителите и отписване по 

желание на родителите на децата от подготвителни групи, подлежащи на прием в 

първи клас.  
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         Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец /с отчитане на 

разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ е 418,36 лв., спрямо 330,42 

лв. за 2013 г. Месечната издръжка, формирана от заплати, осигуровки и  разходи  

по §10 „Издръжка“ на едно дете е 370 лв., спрямо 324,31 лв. за 2013 г. Месечната 

веществена издръжка /разходите само по §10 „Издръжка“/ на едно дете е 190 лв., 

спрямо 148 лв. за  2013 г.  

 Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ЦДГ – целодневна 

детска градина, съгласно решение на Общински съвет – Варна, е в размер на 48 лв. 

и не е променена от 2009 г. 

          Приходите, реализирани към 30.09.2014 г. от училища и детски градини са в 

размер на 4 078 009 лв., от които 3 392 452 лв. постъпват в приход на общинския 

бюджет или 83 % от всички реализирани приходи.: 

 Приходи от наеми –255 352 лв., /в т.ч. 80 190 лв. в детски градини и 175 162 

лв. в  училища/; 

 Парични дарения – 228 770 лв., в т.ч. 45 133 лв. в детски градини и 183 637 

лв. в училища. От дарителска кампания в помощ на  бедстващите райони в 

страната от Съюз на работодателите в Република България са дарени 40 348 

лв. за 6 училища и 1 детска градина – ЦДГ 17; 

 Такси от обучение на чуждестранни ученици – 94 850 лв. в 19 училища; 

 Такси от детски градини – 3 348 352 лв.; 

 Такси за ползване на общежитие – 44 100 лв.; 

 Приходи от издаване на училищна документация –29 462 лв.; 

 Приходи от вторични суровини- 26 296 лв.; 

 Други приходи /такси участие в конкурси, билети за посещение в НАОП, 

продажба на  експонати, картички и др./- 50 827 лв. 

През отчетния период са реализирани с 11,6 % повече приходи в сравнение с 2013 

г. В резултат от вътрешен одит и извършени проверки от дирекцията е засилена 

контролната дейност и е повишена събираемостта на таксите за ползване на детски 

градини. 

 

Изпълнение на разходите по бюджета за функция „Образование”: 

 
Дейности  

Първоначален 
план 

2014 г. 

 
План 
Към 

 30.09.2014 г. 
 

 
Отчет  
към 

30.09.2014 г. 

Изпълнение 
спрямо 

първоначален 
план  
в % 

Изпълнение 
спрямо план 

към 
30.09.2014 г. 

 в % 

Държавна дейност 72 135 512 76 827 050 49 076 184 68,03 63,88 

Дофинансиране 989 081 1 340 401 793 349 80,21 59,2 

Местна дейност 12 812 407 13 047 450 10 564 842 84,45 82,45 

Всичко 85 937 000 91 214 901 60 434 375 69,88 66,25 

 

   С допълнително постъпилите средства за над 4 600 х. лв. от Централния бюджет, 

бюджетът на функция „Образование” в държавно делегираните дейности е променен 

служебно, както следва: 

 компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 -

годишна възраст - с 32 х. лв. 

 корекция, съгласно „Админ М" - с 1 714 х. лв. 

 целеви трансфер за ремонт в общински училища – с 460 х. лв. 

 стипендии за деца с изявени дарби по Програма от 2013 г. - с 88 х. лв. 
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 учебници и учебни помагала – с 1 920 х. лв. 

 трансфер за стипендии за образователни резултати от ДЗИ по Бел и 

математика – със 109 х. лв. 

 трансфери за изпълнение на национални програми на МОН: ИКТ в училище, 

Оптимизиране на вътрешната структура, Без свободен час - с 97 х. лв. 

 трансфер за обучение на учители в Церн – с 80 х. лв. 

 компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал 

за 2014 г. – с 39 х. лв. 

 повишаване привлекателността на учителския труд - със 151 х. лв. и т.н. 

          С решения на Общински съвет - Варна е актуализиран и бюджета на 

дофинансиране на държавно делегираните дейности с 351 320 лв., както следва: 

- по решение №1578-5 от Протокол № 34/21.07.2014 г. за финансиране на  нови 

групи в ОДЗ 11 и ОДЗ 24 – общо  с 51 250 лв.; 

- по решение №1579-5 от Протокол № 34/21.07.2014 г. за финансиране на 

временни летни групи – с 12 800 лв.; 

- по решение №1687-3 от Протокол № 35/03.09.2014 г. за финансиране на нови 

групи в ОДЗ 2 /нов корпус на ул. „Д-р Железкова“/ и ОДЗ 4 /нова сграда в кв. 

„Чайка“, 19-ти м.р./ - общо с 47 270 лв.; 

- по решение №1686-3 от Протокол № 35/03.09.2014 г. за дофинансиране на 

нови целодневни подготвителни групи в училища – с 240 000 лв. 

         След  проливните дъждове през месец юни и обявеното бедствено положение 

в кв. „Аспарухово“, за преодоляване на последиците от наводненията от Централния 

бюджет бяха отпуснати 317 779 лв. за подобряване на материалната база в 5 

общински училища. Средствата бяха насочени основно към ремонт на покриви на 3 

училища, които бяха  сериозно пострадали: ОУ „Св. „Иван Рилски“, ОУ „Христо 

Ботев“ и ОУ „Васил Априлов“ на обща стойност 282 306 лв. В СОУ „Л. Каравелов“ се 

извърши ремонт на наводнените приземни помещения за 10 678 лв., а в ОУ „Ст. 

Михайловски“- ремонт на дворна настилка и канализация на стойност 18 473 лв., от 

които 5 375 лв. от целевия трансфер. Общата стойност по държавна дейност на 

извършените текущи и основни ремонти от училищата е в размер на 1 289 800 лв. 

        За учебната 2014 - 2015 г. в четири общински училища, община Варна е 

инвестирала 365 000 лв. за откриване на 8 целодневни подготвителни групи за 141 

деца на 5 и 6- годишна възраст. 

       За новата учебна година в ОУ „Ангел Кънчев“ са открити две нови  целодневни 

подготвителни групи за общо 44 деца. Стойността на ремонтните дейности е 49 949 

лв. и включва привеждане на помещения в училището, съобразно нормативните 

изисквания за обучение и отдих на деца на 5 и 6 години, ремонт на санитарни възли 

и обособяване на дворни съоръжения.  

 

       В СОУ „Неофит Бозвели“ са открити три нови подготвителни групи за общо 52 

деца на 5 и 6-годишна възраст за 159 х. лв. – 109 х. лв. за ремонт и обзавеждане - 

ремонт на санитарни възли, подмяна на  дограма, боядисване на класни стаи, 

обособяване на помещения за разливочна и кътове за отдих и игра. В двора са 

обособени детски площадки с удъропоглъщаща настилка и детски съоръжения. 

Обзавеждането на детските групи е за 49 х. лв. за детски легла, мебели за 

занималните, кухненско оборудване, постелки и  климатици.  

         В ОУ „Никола Вапцаров“ са открити две нови целодневни подготвителни групи 

за общо 25 деца на стойност 105 966 лв. Ремонтните дейности са в размер на 84 457 

лв., а обзавеждането - 21 509 лв. за мебели занимални, кухненско оборудване, 

постелки, 36 броя детски легла и  климатици.  

 

      В ОУ „Панайот Волов“ е открита една подготвителна целодневна група  за 20 

деца. Извършени са ремонтни дейности и обзавеждане за 49 989 лв.  
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       За новата учебна година СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“ разшири базата си с нова сграда 

на ул. „Проф. Н. Державин": 

 

  
 
 
Стойността на инвестицията е 275 х. лв., от които 264 х. лв. за основен ремонт и 

11х. лв. за обзавеждане. 

 

    
 

 
Създадени са 10 класни стаи, в които се обучават 6 паралелки ученици от I клас и 

три полуинтернатни групи ученици от III клас.  

В сградата е обособен и физкултурен салон: 
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В ОДЗ „Детски свят“ в район „Владислав Варненчик“ бяха открити нов корпус с две 

нови групи за 60 деца, физкултурен салон, басейн и две нови площадки за игра: 

     

         
 

Отчетените разходи в дейност „Други дейности по образование” се равняват 

на 77 % от годишния план, в т.ч. по държавна дейност за безплатни карти на 

пътуващи ученици до 16-годишна възраст - 100% и на местна дейност – 75%. 

Отчетът в местната дейност включва разходи за издръжка на дирекция 

„Образование, младежки дейности и спорт” и разходи по дейности от общински 

програми, приети от Общински съвет – Варна: 

1.Общинска програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 

кадри в размер на 66 500 лв. Отчетени са разходи в размер на 26 783 лв. 

Изпълнението на плана е 40%.  

2.Общинска програма за насърчаване на творческите заложби и потребности 

на деца и студенти с изявени дарби за 2014 г. в размер на  

93 500 лв. Отчетени са разходи в размер на 59 390 лв. Изпълнението на плана е 

64%.  

3.Общинска програма за образователна интеграция на деца и ученици от 

различни етнически групи в неравностойно социално положение в община Варна за 

2014 г. в размер на 35 000 лв. Отчетени са разходи в размер на 15 480 лв. 

Изпълнението на плана е 44%.  

Бюджетът на дейност  „Други дейности за младежта“ включва: 

- програма „Младежки дейности“ с бюджет 400 000 лв.; 

- хонорари и осигуровки на консултанти по спорт – 54 760 лв. 
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Изпълнението на бюджета за цялата дейност е 80%, в т.ч. по програма 

„Младежки дейности“ – 81%. През отчетния период са проведени следните по-

значими прояви: 

 Подготвяне и подаване на документи за кандидатстване на община Врана за 

„Европейска младежка столица 2017 г.“  

 Младежки форум „Социални иновации“ 

 Провеждане на доброволческа кампания за подпомагане на международната 

ветроходна регата „Тол шипс“ със съпътстващи културни събития и др. 

 

   
   

Проекти 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бенефициент е 

Министерство на образованието и науката, проектите се реализират директно от 

училища и детски градини по следните  направления: 

1. Проект „Успех” – Да направим училището привлекателно за младите хора с 

цел осмисляне свободното време на учениците, включително на тези с 

идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск 

от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие чрез участие в 

извънкласни и извънучилищни дейности. В проекта са включени 39 училища 

и са получени трансфери за 914 х. лв.  

2. Проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез 

въвеждане на целодневна организация на учебния процес” с цел 

подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация 

на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в 

страната. По този проект работи СОУ „Димчо Дебелянов”, получен е 

трансфер за 80 х. лв. 

3. Проект „Включващо обучение за деца със СОП“ с цел да се осигури 

подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на 

образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение 

на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в 

предучилищното и училищното образование, успешна социализация и 

интеграция. По проекта работят две общински училища - VІІ СОУ „Н. Геров”и 

ОУ „Ст. Караджа” и ОДЗ № 11 „Детски свят”, получен е трансфер за 53 х. лв. 

4. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” с цел подобряване 

качеството на българското образование и обучение чрез осигуряване на 

условия за професионално усъвършенстване и подпомагане постигането на 

професионална стабилност, по-висок обществен статус на педагогическите 
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кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в обществото, основано 

на знанието. По проекта работят 35 училища и 42 детски градини, получени 

са трансфери за 45 х.лв. 

 Всичко получени трансфери от второстепенни разпоредители по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  - 1 093 х. лв. 

          По международните програми - „Коменски”, „Еразъм+“, „Леонардо“ и др., 

работят 13 училища. За отчетния период е получен трансфер в VІІІ СОУПЧЕ 

„А.С.Пушкин” в размер на 31 х.лв. и в СОУ „Гео Милев“  за 94 х.лв. – общо 126 х. лв.  

Планът на училищата по тези проекти е 261х. лв. Отчетът е 191 х. лв., изпълнението 

е 73 %.  

          По проект „Младежта в действие“ бенефициент е община Варна. Проектът е с 

продължителност 22 месеца /1 април 2014 г. – 31 януари 2016 г./ и предвижда 

реализирането на 5 младежки международни тренинга. Европейската комисия 

отпуска безвъзмездни средства в размер на 50 % от общата стойност на допустимите 

разходи за проекта, останалите 50 % се осигурени от община Варна. Изпълнението 

към отчетния период е 74 %.   

Други международни проекти: 

  -  проект „Син флаг“ е насочен  към екологичното възпитание на децата. По 

проекта работят 6 училища и 4 детски градини; 

- проект „Амалипе“ е за интеграция на различни етнически групи в СОУ „Л. 

Каравелов“; 

- проект „Уницеф“ е за създаване на училище за родители за постигане на равен 

достъп до образование. По проекта работи ЦДГ № 6, отчетът е 9 857 лв. 

Капиталови разходи - при план 7 852 278 лв. са отчетени капиталови разходи в 

размер на 3 760 941 лв., както следва: 

                                         План към 30.09.2014 г.    Отчет към 30.09.2014 г.     

 основен ремонт            2 589 619 лв.                     1 007 254 лв. 

 придобиване на ДМА    5 235 413 лв.                     2 744 291 лв. 

 придобиване на НДА         27 246 лв.                           9 396 лв. 

Подробна информация за капиталовите разходи на функция „Образование“ е 

предоставена в раздела за изпълнение на капиталовата програма на общината. 

 

 ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 

           Изпълнението на разходите към 30.09.2014 г. във функция „Здравеопазване“ 

е в размер на 8 103 475 лв. или 57% от плана, в т.ч. за делегирани от държавата 

дейности са 4 782 197 лв., за местни дейности 2 834 407 лв. и за дофинансиране на 

делегирани от държавата дейности  

486 871 лв.  

 

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://static.framar.bg/snimki/socialni/uchebna_podgotovka_i_usloviq_zapriem_v_detska_gradina_framar.jpg&imgrefurl=http://social.framar.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&h=300&w=440&tbnid=ELnuTJg6oFTHmM:&zoom=1&docid=vLHtx-BByrN6hM&ei=dSzbU_yTK6ev0QW-8YC4Bg&tbm=isch&ved=0CBAQMygIMAg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=248&page=6&start=100&ndsp=21
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Ф-я 

„Здравеопазване" 

Държавно 

делегирани 

дейности 

Дофинан-

сиране 

Местни 

дейности 

Общо към 

30.09.2014 

Относ. 

дял 

Отчет към 

30.09.2013 

Заплати, и  

осигурит. вноски 

3 976 778 486 871 63 050 4 526 699 55,8 4 289 201 

Платени данъци и 

такси 

  558 558   

Издръжка 61 283  2 169 257 2 230 540 27,6 2 088 064 

Текущи помощи и 

трансфери 

  74 250 74 250 1 177 973 

Субсидии за нефин. 

предпр. 

  444 402 444 402 5,5 660 137 

Др. разходи за 

лихви 

  517 517   

Капиталови разходи 744 136  82 373 826 509 10,1 957 897 

Общо: 4 782 197 486 871 2 834 407 8 103 475 100 8 173 272 

 

 -дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ - за 

деветмесечието на 2014 г., отчетът на разходите е в размер на 6 214 919 лв. През 

детските ясли са преминали 2 523 деца, при 2 403 деца за същия период на 2013 г. 

Към 30.09.2014 г. са реализирани 211 162 леглодни в детските ясли, при 211 233 

леглодни за същия период на 2013 г. Разходите на едно дете в детска ясла за един 

месец общо възлизат на 459 лв. /с отчитане на разходи за заплати, издръжка и 

капиталови разходи/. 

 
Показатели 

Разходи на 
филиал „Детски 

ясли” към 
30.09.2014 г. 

Разходи на  
ОП „КДХ” към 
30.09.2014 г. 

Общо разходи към 
30.09.2014 г. за 1 

дете в ДЯ 

Разходи за издръжка  628 280 556 653 1 184 933 

Разходи, вкл. издръжка и 

разходи за заплати и 
осигуровки 

3 028 257 841 486 3 869 743 

Разходи, вкл. разходи за 

заплати и осигуровки, 
издръжка и капиталови разходи 

3 698 856 916 326 4 615 182 

Реализирани леглодни/ 

хранодни 

211 233 210 364  

Разходи за 1 леглоден / 

храноден 

17,51 4,35 21,86 

Разходи 1 дете на месец  367,73 91,35 459,08 
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        През деветмесечието на 2014 г. са внесени са 517 182 лв. приходи от месечни 

такси, като месечната такса е в размер до 48 лв., съгласно решение на Общински 

съвет Варна.  

-дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“ - отчетените 

разходи за здравните кабинети в детските градини и училищата са в размер на 

1 123 507 лв., като изпълнението е 59 % спрямо плана.  

-дейност „Други дейности по здравеопазването“ – извършени са разходи за 

765 049 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности са 22 105 лв., за местни 

дейности 742 944 лв. През отчетния период, по решения на Общински съвет – 

Варна, са преведени 175 724 лв. на „Специализирана болница за активно лечение 

по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна" ЕООД, с цел финансово оздравяване 

на лечебното заведение. 

        Отпуснати са 75 000 лв. на СБАЛОЗ „Д-р М. Антонов Марков“ – Варна ЕООД 

като капиталов трансфер за изплащане на лизингови вноски за мултисрезов скенер.  

        Отчетът на Центъра за психично здраве за реализиране на програмата за 

лечение с метадон е в размер на 72 600 лв.  

          Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина е финансиран за 

отчетния период със средства от общинския бюджет в размер на 173 880 лв. за 

извършване на дейности извън пакета, гарантиран от НЗОК и реализиране на 

програми „Аз успявам“ и „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и 

лечение на гръбначните изкривявания“.  

          СБАЛОЗ „Д-р М. Антонов Марков“ – Варна ЕООД провежда програма „Здравно 

училище за онкологично болни и техните близки“ за която за отчетния период са 

предоставени 8 998 лв. 

           За осъществяване на програмите „Детско зрение“ и „Профилактика на 

глаукомата“ на „СБОБАЛ-Варна“ ЕООД са отпуснати средства в размер на 13 200 лв.  

            По решение на Общинския съвет са отпуснати от бюджета на функцията 

помощи за лечение на граждани на град Варна в размер 74 250 лв. 

           През отчетния период, община Варна, чрез дейността на детските ясли, 

общинските предприятия и сътрудничеството с лечебните заведения на територията 

на града, гарантира и осигурява равен достъп на потребителите до детските 

заведения, грижа и опазване на детско-юношеското здраве, внедряване на добри 

практики чрез програми за профилактика и здравословен начин на живот, 

повишаване на здравната култура и информираността на подрастващите. 

 

 ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 
 

Изпълнението на разходите във функция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“ е 8 093 002 лв., или 68% от плана. Отчетените средства за 

делегирани от държавата дейности са 4 998 361 лв., за дофинансиране на държавни 

дейности 232 403 лв. и за местни дейности 2 862 238 лв.  
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Ф-я „Социално 
осигуряване, 
подпомагане и грижи" 

Държавно 
делегира 

ни дейности 

Дофинан-
сиране 

Местни 
дейности 

Общо към 
30.09.2014 

Относ. 
дял 

Отчет към 
30.09.2013 

Заплати, др. възнагр. 
и  осигурит. вноски  

1 184 109 91 233 437 051 1 712 393 21.1 1 546 686 

Платени данъци и 
такси 

498  33 531 0 
 

0 

Стипендии 9 141 13 145  22 286 0.3 17 487 

Др. разходи за лихви  76  7 83   

Текущи помощи и 
трансфери 

1 647 379  66 650 1 714 029 21.2 1 451 033 

Издръжка 2 157 158 47 092 2 358 497 4 562 747 56.4 4 475 625 

Капиталови разходи  80 933  80 933 1 185 519 

Общо: 4 998 361 232 403 2 862 238 8 093 002 100 7 676 350 

 

Отчетът на държавно делегираните дейности възлиза на 4 998 361 лв., 

финансират се 30 дейности, като 19 от тях са възложени на външни доставчици, a 11 

социални услуги с държавно финансиране са възложени на 9 второстепенни 

разпоредители с бюджет. 

       Общинска дейност са Домашен социален патронаж, Обществена трапезария 

към Домашен социален патронаж, Клубовете на пенсионера и инвалида и част от 

Социалната програма.  

       Домашният социален патронаж обслужва средно 550 варненски граждани, които 

получават приготвената храна по домовете. Отчетените разходи към 30.09.2014 г. са 

в размер на 520 487 лв. Дейността на патронажа включва и „Обществена трапезария 

за социално слаби граждани” на община Варна за приготвяне и доставка на 

безплатна храна до определени пунктове по райони. Потребители на тази услуга към 

30.09.2014 г. са 458 граждани от районите „Владислав Варненчик“ и „Младост“. Чрез 

външен доставчик община Варна осигурява топла храна на 550  социално слаби 

граждани от районите „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“. За деветмесечието са 

отчетени 233 225 лв. 

       На територията на община Варна функционират 23 пенсионерски клуба, за 

които през деветмесечието на годината са направени разходи за издръжката им в 

размер на 57 640 лв. 

      Общината осигурява цялостна издръжка на 120 „Социални асистенти” за 120 

деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и 

детски градини –  усвоени са 472 253 лв. през отчетния период. 

            В Социалната програма за 2014 г. са включени местни дейности в различни 

направления, възложени за управление на външни доставчици. От отчетените 1 667 

247 лв. през деветмесечието на 2014 г. са финансирани следните по значими местни 

дейности:  

 Ежемесечно се финансират 12 центъра за социални услуги за деца и 

възрастни в риск с общ капацитет 555 места. През годината стартира 

дейността си център за социална рехабилитация и интеграция за лица, 

злоупотребяващи с алкохол или зависими с капацитет 25 места и център за 

социална рехабилитация и интеграция за възрастни с психични разстройства 

с капацитет 25 места.   
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 Ежемесечно се подпомагат 10 деца на загинали, тежко пострадали или 

инвалидизирани служители на ОД на МВР – Варна, за деветмесечието 

отчетените средства са 10 800 лв. 

 През отчетният период са изплатени еднократни помощи за комунално-битови 

нужди на социално слаби граждани на стойност 

 55 850 лв. и др.  

Чрез Социалната програма се реализират социални услуги и дейности, адекватни 

на потребностите на гражданите от община Варна, както и създаване на устойчивост 

и разширяване на мрежата от социални дейности. Приоритет на програмата е 

деинституционализация чрез превенция на изоставянето, насърчаване реализиране 

на услуги в общността и създаване на условия за отглеждане на децата в среда, 

близка до семейната. Програмата осигурява достъпна архитектурна, жизнена и 

информационна среда за хората с увреждания, дейности за преодоляване на 

дискриминацията и социалното изключване, чрез реализиране на интеграция и 

реинтеграция на хората от уязвимите социални групи.  

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА“ 
     Отчетът на разходите по дейностите в тази функция към 30.09.2014 г. е в размер 

на 32 582 044 лв., както следва по дейности: 

- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното  строителство и 

териториалното развитие“ - 46 386 лв. 

- „Осветление на улици и площади” - 1 599 267 лв. 

- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - отчетът към 30.09.2014 г. 

е в размер на 12 997 251 лв., в т.ч.: 

 рехабилитация на уличната мрежа за 2 458 352 лв., от които:  

 за ремонт на тротоари – 964 673 лв. на следните улици: 

бул."Вл.Варненчик" южно платно, в участъка от бул."Съборни" до 

ул."Ал.Константинов" - 170 572 лв.; бул.„Цар Освободител"- северно 

платно в участъка от бул."Княз Борис I” до ул."Отец Паисий” и пред 

Икономическия университет – 352 078 лв.; бул."М.Луиза" южен тротоар, в 

участъка от ул."Шопен" до бул."Сливница" и ул. „Шипка“– 142 400 лв.; 

бул.„Цар Освободител“ - северно платно, в участъка от бул.“Княз Борис I” 

до ул.“Отец Паисий” - 218 425 лв.,  бул."Княз Борис І" - 14 488 лв.; по 

ул."Русе"№ 27 – 345 лв.; около ОУ"В.Априлов" – 1 736 лв.; кръстовище 

ул."Македония-Оборище" – 4 891 лв.; пред Морска администрация – 675 

лв.; пред централен вход на театър "Българан“ - 3 979 лв.; около СОУПЧЕ 

"Ал.С.Пушкин" – 34 951 лв.; срещу Украинско консулство  - 3 793 лв.; 

площад "Независимост" - 1 828  лв.; подхода на бул.“Осми Приморски полк“ 

№ 67а – 1 528 лв.; бул. „Осми Приморски полк“ № 59 – 1 915 лв.; района 

на Морска гара под климатично училище – 11 069 лв. 

 за ремонт на подлези – 19 685 лв., в т.ч.: на кръстовище на бул."Вл. 

Варненчик" и ул."Бенковски" – 1 599 лв.; на бул."Васил Левски" срещу ул. 
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"Подвис", район "Приморски" – 482 лв.; на рампа за детски колички в 

пешеходен подлез бул.„Вл.Варненчик“ и ул.„Г.Бенковски“–274 лв.; подлези 

на бул."Вл.Варненчик", район "Одесос" и район „Младост“ - 10 706 лв.; 

спирка "Осми декември" в район "Одесос" – 478 лв.; ремонт на врати на 

вертикална платформа-подлез "Тракия"- бул."Вл.Варненчик" – 200 лв.; 

подлези до спирка „Миньор“ и спирка „Странджа“ – 1 452 лв.; бул."Княз 

Борис І" - район "Приморски" – 4 494 лв. 

 

 основен ремонт – 3 710 283 лв. 

 придобиване на ДМА – 6 202 302 лв. 

Разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ са общо за 602 763 лв. 

- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“ 

– 6 768 лв. 

-„Озеленяване” - отчет за периода 744 517 лв., включително и разходите на 

общинско предприятие „УПО“ за 708 х.лв. Със заповеди на кмета на общината е 

извършена компенсирана промяна в дейност „Озеленяване”, като за сметка на 

бюджета на първостепенен разпоредител община Варна е увеличен бюджета на ОП 

“УПО“с 1 123 256 лв., район „Вл.Варненчик“ със 7 200 лв. и район „Младост“ с 

24 000 лв.. 

- „Чистота” – отчетът е в размер на 13 372 002 лв. 

- „Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда” - 3 815 853 

лв. за: 

            -основен ремонт - 586 344 лв. 

            -придобиване на ДМА - 1 422 439 лв. 

            -придобиване на НДА - 38 860 лв.     

Подробна информация за отчета на капиталовите разходи е представена в раздела 

за изпълнение на Капиталовата програма на общината. 

  

 ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“ 

Отчетът на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности” за периода е 8 917 981 лв., т.е. 64% от плана по следните дейности: 

 Дейности по почивно дело и социален отдих - 73 106 лв. – разходи за работни 

заплати и осигурителни плащания на персонала, обслужващ общинските 

почивни бази, както и разходите за  издръжка на базите. 

 Спорт за всички - 21 590 лв. – държавна дейност. Отчитат се целевите 

средства от ЦБ за подпомагане на физическото възпитание и спорта, 

предоставени на общините за общински детски градини и училища, при 

условията и по реда на Постановление №129 на Министерския съвет от 2000 

г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните 

средства за физическо възпитание и спорт. 
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 Спортни бази за спорт за всички – 3 772 882 лв. В дейността се включват 

разходите на общинско предприятие „Спорт-Варна“, отчетите на закритите 

общински предприятия „Спорт за всички“ и „Спортни имоти“ и програма 

„Спорт”. Със заповед на кмета на общината е извършена компенсирана 

промяна по бюджета на дейността, която утвърждава бюджет на новото 

общинско предприятие „Спорт-Варна“ в размер на 2 150 968 лв.. 

 ОФД и опери – общинска дейност. Отчетените средства в размер на 36 587 лв. 

са за закупуване на гориво за културните институти в гр. Варна. 

 Оркестри и ансамбли 42 952 лв. – общинска дейност. 

 Читалища – 608 504 лв., в т.ч. 32 447 лв. за дофинансиране на държавната 

дейност за основни и текущи ремонти. 

 Музеи и галерии с регионален характер 1 349 799 лв., в т.ч. 494 126 лв. за 

дофинансиране на държавната дейност. Наблюдава се минимален растеж на 

потока от туристи в музеите, като повечето от туристите са чужди граждани. 

Нараства броя посетителите от Русия. За разлика от миналата година 

значително се увеличи и потока туристи от круизните кораби. До края на 

септември обектите са посетени от 158 000 туристи, като най-голям брой 

туристи са посетили  Археологически музей (59 000) и Аладжа манастир 

(56 000). Нараства броят и на учениците и децата, посещаващи новия „Учебен 

музей“ (3 500). Увеличен е броят на туристите в Римски терми и Побити 

камъни (средно по 15 000). За отчетния период са реализирани приходи в 

размер на 475 000 лв. от продадени билети и рекламни материали. С най-

висок приход са Археологически музей - 177 000 лв. и Аладжа манастир - 

170 000 лв., следват Римски терми - 46 000 лв., Побити камъни - 46 000 лв. и 

Аладжа манастир - 36 000 лв. През отчетния период окончателно е завършена 

експозицията на Археологически музей. Направена е новата експозиционна 

зала – каменни паметници и скулптура – модерно осветление, пренареждане 

на експонати. Направена и нова експозиция в Етнографски музей. Осигурен е 

нов фонд на Етнографския музей. Със средства от община Варна, близо 70 г. 

след откриването на обекта Малки терми на Одесос, той е социализиран и 

пуснат в действие. Направена е реставрация, реконсервация, пълно 

почистване, нова ограда, алеи и ефектно осветление. За пръв път е изграден 

и функционира посетителски център със сервизни помещения и бюфет. 

Обектът е подготвен да приема туристи и граждани за спектакли и концерти. 

За пръв път, от десетилетия, със средства от община Варна, е възстановено и 

ефектното осветление на Големи римски терми.  

 Обредни домове и зали – отчетени са 3 956 лв. за погребения на бездомни, 

безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в 

службите за социално подпомагане лица. 

 Зоопарк - общинска дейност - отчетени са 255 096 лв. за персонала и 

издръжка на зоопарка. 

 Библиотеки с регионален характер 404 602 лв., в т.ч. за дофинансиране на 

държавната дейност 33 618 лв. за заплати, осигурителни вноски и издръжка. 

Дейността на библиотеката е съобразена с променените потребности на 

младото поколение, предлагайки напълно автоматизирано обслужване – от 

регистрацията на читателите и on-line каталог на книгите, до справочен и 
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информационен център, снабден с модерна компютърна техника, 

неограничена интернет връзка, ползване на електронни енциклопедии и 

пълнотекстови бази данни, дигитализация на документи - притежание на 

библиотеката. Фокус в дейността на библиотеката е работата с Google - 

поколението, чието внимание се насочва към общуването с книгата чрез 

поредица от инициативи, станали вече традиция: единадесет години във 

Варна се провежда „Маратон на четенето”, превърнал се в национална 

кампания. Емблематичните инициативи, като „Една приказна нощ в 

библиотеката”, „Ваканция в библиотеката”, „Изкуство в библиотеката” и „Стая 

на приказките” провокират по нов начин общуването, диалога с читателите. 

Варненската библиотека играе активна роля в опазването на книжовното 

културно наследство чрез проект “Европеана“. Чрез проекта „Варненска 

дигитална библиотека” са подадени към европейската дигитална библиотека 

над 40 000 записа, включващи документи от варненския периодичен печат от 

края на ХІХ и началото на ХХ век, картички и снимки от региона, и други 

значими артефакти от фонда на библиотеката. 

 Други дейности по културата 2 281 990 лв. – общинска дейност по 

провеждане на международни и местни културни прояви, като голяма част от 

културните мероприятия се реализират чрез общински фонд „Култура“ със 

следните направления: фестивали и конкурси,  творчески проекти, публики и 

международно сътрудничество.  

В програмата за  международни фестивали са проведени:  

88-ия Международен музикален фестивал „Варненско лято“. 

Изданието на Международния музикален фестивал „Варненско лято” беше високо 

оценено от музикалния свят и професионалната критика. Европейското радио 

селектира за излъчване голяма част от концертната програма. Концертите от 

фестивала звучаха в над 10 европейски страни.  

Международната лятна академия – провежда се в рамките на 

фестивала „Варненско лято“ и включва поредица от изключително интересни 

концерти на млади и световно утвърдени български изпълнители и творчески срещи 

на талантливи деца с тези изпълнители.  

  XXХV Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги 

Димитров" - по време на конкурса се състояха общо 12 събития – концерти, 
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конкурсни програми, беседи, заседания и др. За първи път се организираха 

фестивални вечери в рамките на 2 дни, в които се представиха почти всички 

варненски хорови колективи. 

 Международен фолклорен фестивал - на фестивала бяха 

представени 8 държави – Мексико, Турция, Сърбия, Грузия, Румъния, Словакия, 

Колумбия, и България с програма от общо 15 прояви. Фестивалът премина под 

мотото за приятелството „Заедно днес“ и „Завинаги да останем приятели“. 

 ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" 

При план 18 922 035 лв., към 30.09.2014 г. отчетът на разходите е 11 702 285 

лв., или изпълнението е 61%. Тази функция включва отчетът на дейностите: 

 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” 

– 377 140 лв. 

 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 

230 561 лв. 

 „Други дейности по транспорта” – 6 799 495 лв. 

 „Туристически бази” – 15 000 лв. 

 „Органи и дейности по приватизацията“ – 740 лв. 

 „Временен приют за безстопанствени животни” – 223 829 лв. 

 „Международни програми и споразумения” – 316 539 лв. 

 „Други дейности по икономиката” – 3 738 981 лв. В тази дейност се включват 

общинските дейности Хранителен комплекс, Туристически информационен 

център и други дейности на община Варна.  

 

       Дейността на община Варна при изпълнение на програмата за развитие на 

туризма с приходи от туристическия данък към 30.09.2014 г. включва следните по-

важни мероприятия: 

 
 

1. Участия на община Варна в национални и международни туристически борси и 

изложения за 91 520 лв. в градовете Щутгарт, Прага, Истанбул, Будапеща, Берлин, 

Букурещ, Москва – МИТТ, Мюнхен, Санкт Петербург, Дубай, Москва – МИТФ и за 
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всички плащания по договори за пренаемането на рекламна площ от Министерството 

на икономиката и енергетиката. 

2. За участие на община Варна на националните туристически изложения в София, 

Русе и Велико Търново са отчетени 4 044 лв.  

3. Нови туристически продукти, проучване и анализи, нови борси и маршрути -2 784 

лв., общината участва в националното изложение „Фестивал на вино и храна“. 

Община Варна присъства на националната конференция по здравен туризъм в гр. 

София и представи инфо деск, раздаване на рекламно-информационни материали на 

щанд „Добре дошли в България“ и презентация на общината в списание 

„Еврорегион“. 

4. Партньорство и финансова подкрепа за подобряване на световния рекорд за най-

много предлагани коктейли - община Варна беше партньор и оказа финансова 

подкрепа в размер на 6000 лв. за подобряване на световния рекорд, вписан в 

книгата на рекордите на „Гинес“. Събитието предизвика огромен медиен отзвук, тъй 

като за първи път във Варна пристигнаха представители и жури на рекордите Гинес. 

5. Туристическия информационен център – отчетът на дейността на центъра е в 

размер на 36 077 лв. и е в няколко направления:  

- превод на културния календар на община Варна, съдържащ 20 международни 

фестивали и прояви на четири езика за туристическите борси, към който бяха 

добавени и гостуващите изложби в Регионалния исторически музей 

- изработката на нова, обновена с актуална информация туристическа карта на 

Варна, която е поставена на автобусните спирки на града 

- изработени са пътеводители на град Варна на английски, немски и руски език.  

- по време на регатата “Black Sea Tall Ships” беше организирано 

функционирането на изнесен Център за туристическа информация на пристанище 

Варна, посетен от екипажите на корабите и много чуждестранни туристи 

5. Изработване на категорийна символика за определяне на категория на места за 

настаняване и заведения за хранене и развлечения - за периода 01.01.2014 г. - 

30.09.2014 г. са издадени 361 броя удостоверения за определена категория. 

6. Изработване на карти на гр. Варна и на туристически гид – Welcome to Varna, 

като официален туристически справочник на гр. Варна – 20 х.бр. за 15 788 лв. 

 

 През отчетния период в дейност „Международни програми и споразумения” са 

реализирани разходи за изпълнение на проекти, финансирани със средства по други 

програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз в размер 316 539 

лв., при отчет за същия период на 2013 г. 299 085 лв. 

 

Отчетът на разходите за транспорт са в размер на 8 076 369 лв., от които са 

получени от ЦБ към 30.09.2014 г. - 2 651 752 лв. за компенсации за безплатен 

превоз на ученици до 16 г., компенсации за безплатни и по намалени цени 

пътувания и субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози.  

 Разходите за местна дейност „Транспорт“ по групи правоимащи са в размер 

на 5 424 617 лв. за: 25% от стойността  на безплатните карти за граждани на 65 и 

66 години по една линия и на 67 и повече години по две линии, карти на деца с 

определена група инвалидност, сираци, карти за ученици, живеещи в отдалечени 

райони на общината /селата Звездица, Константиново, Тополи, Казашко и Каменар/, 
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транспортно обслужване на трудно подвижни лица със специализирани микробуси, 

безплатни карти за незрящи лица, безплатни карти за  лица с увреден слух, карти 

на служители от „Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Виница”, карти за 

служители от дирекция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, карти за 

членове на дружеството на хемодиализираните и др. 

 

ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ" 

       По бюджета на функцията за 2014 г. са планирани 2 145 000 лв. за разходи по 

обслужването на общинския дълг, като отчетът към 30.09.2014 г. е в размер на 

1 052 450 лв. 

 

Капиталова програма на община Варна 
           Източници за финансиране на капиталовата програма са собствени 

средства, целеви капиталови субсидии и средства от Европейските фондове.   

 

        

 

 

 

                        

 

 

 

 

          

Първоначалният план за капиталови разходи по бюджета за 2014 г. възлиза на 37 

177 524 лв. Към 30.09.2014 г. уточненият план възлиза на 39 159 394 лв., вкл. 1 350 

000 лв. преведена от Министерството на финансите целева субсидия за капиталови 

разходи за обект „Реконструкция на зала Конгресна в Двореца на културата и спорта 

в град Варна“, финансиран от публичната инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите“ и трансфер в размер на 150 000 лв. по 

споразумение № РД023045/06.06.2014 г. с Министерство на регионалното развитие 

по ПМС 19 за обект „Изграждане на магистрален водопровод Ф 500, кв. 

"Аспарухово", гр. Варна - І-ви етап". 

Функция Общи държавни служби 

      При годишен план за 2014 г. от 797 600 лв., отчетът към 30.09.2014 г. е в 

размер на 112 435 лв., от които за:  

 придобиване на дълготрайни материални активи – 87 105 лв. за компютърно 

оборудване и техника, офис оборудване, стопански инвентар и др. 

 нематериални активи – 25 330 лв. за изработка на мобилно интернет 

приложение Smart guide, право на ползване на модули от информационната 

система на АПИС и лиценз подновяване антивирусен програмен продукт. 

 

Капиталова програма Бюджет към 

30.09.2014 г. 

Отчет към 

30.09.2014 г. 

Основен ремонт  12 447 050  5 930 675 

Придобиване на ДМА 24 615 308 12 009 124 

Придобиване на НДА 609 036 95 282 

Придобиване на земя 390 000 90 503 

Капиталови трансфери 1 098 000 575 000 

ВСИЧКО 39 159 394 18 700 584 
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Функция Отбрана и сигурност 

     При годишен план за 147 280 лв., отчетът към 30.09.2014 г. е 44 326 лв.:  

 основен ремонт – 38 459 лв., които са за ремонт на помещения на бул. „Вл. 

Варненчик“ бл.50 и ремонт на покрив на ЦСП „Владислав Варненчик“ 

 придобиване на дълготрайни материални активи – 5 867 лв. за компютърно 

оборудване и техника за изграждане на видеонаблюдение в сградата на 

община Варна, паркинг, алея и периметър 

Функция Образование 

        Уточненият план на капиталовите разходи към 30.09.2014 г. са в размер на 

7 852 278 лв., в т.ч.: основен ремонт 2 589 619 лв., дълготрайни материални активи 

5 235 413 лв. и нематериални активи 27 246 лв. На основание чл. 41 „б”,ал.2 от 

Закона за народната просвета директорите на училища извършват „компенсирани 

промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като 

уведомяват първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това”. Общо за 

функцията са отчетени капиталови разходи в размер на  3 760 941 лв., от които за: 

основен ремонт – 1 007 254 лв., в т.ч.: 

 ОДЗ 13 - смяна PVC дограма – 16 050 лв. 

 ЦДГ 30 - основен ремонт на покрив – 19 193 лв. 

 Промяна предназначението и преустройство на детска градина, основно 

училище и профилирана гимназия в детска градина, физкултурно-

музикален салон, кухненски блок и котелно стопанство, 19 м.р.  

ж.к.“Чайка“ – 356 676 лв. – авансово плащане от целева субсидия за 

капиталови разходи, преходен остатък от 2013 г. по писмо на МФ изх. 

№08-00-128 от 04.02.2013 г. 

 СОУ "Л.Каравелов" - конструктивно укрепване на корпус за 

подготвителни групи – 24 273 лв., в т.ч. трансфер от МОМН в изпълнение 

на ППЗНП за 5-год. - подобряване на МБ -22 942 лв. 

 ІІІ ОУ "Ангел Кънчев" - подмяна РVС дограма – 7 711 лв. 

 ОУ "К. Арабаджиев" - укрепване на плоча и подмяна на подова настилка – 

15 505 лв. 

 НГХНИ "К. Преславски" - 56 201 лв. за подмяна на врати и РVС дограма и 

основен ремонт на санитарни помещения по писмо на Министерството на 

финансите ФО-17/03.06.2014 г. 

 І ЕГ -  преустройство актова зала  - 7 185 лв. 

 ІV ЕГ - ремонт на В и К отклонение – 7 800 лв.  

 VІІ СОУ "Н. Геров" - ремонт на покрив – 37 911 лв. 

 VІІІ СОУПЧЕ "А.С.Пушкин "- смяна на предназначение, реконструкция и 

покрив на общинска сграда на ул."Проф. Державин" № 19 – 155 422 лв. 

 ОУ "Антон Страшимиров" - 26 190 лв. за подмяна на дограма и 

хидроизолация 

 ОУ "Св. П. Евтимий" - подмяна на дограма – 18 673 лв. 

 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - подмяна на дограма – 9 801 лв. 

 ОУ "Цар Симеон І" - подмяна на дограма – 9 289 лв. 
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 ОУ "Хр. Смирненски" – 31 454 лв. за подмяна на дограма и основен 

ремонт на санитарни помещения– по писмо на Министерството на 

финансите ФО-17/03.06.2014 г. 

 ОУ „Св. Иван Рилски“  и ОУ „Хр. Ботев“ – 193 288 лв., ремонтните работи 

са финансирани с допълнителен трансфер за приоритетни ремонти на 

училища по ПМС № 187/04.07.2014 г. 

 ПГИ "Д-р Ив. Богоров" - подмяна на дограма – 14 632 лв., в т.ч. трансфер 

от МОМН от 2012 г. 10 490 лв. 

придобиване на дълготрайни материални активи – 2 744 291 лв., от които: 

 компютърно оборудване и техника – 173 846 лв., в т.ч. финансиране с 

други средства от Европейския съюз 1 150 лв. 

 Изграждане на нов корпус за 4 групи, кухненски блок и физкултурен 

салон в ОДЗ №24 – 901 956 лв. Обектът се финансира от целева 

капиталова субсидия, преходен остатък от 2013 г.  

 Изграждане на нов корпус на два етажа за 2 групи с подземен етаж - 

плувен басейн и физкултурен салон в ОДЗ №11 – 587 611 лв. Обектът се 

финансира от целева капиталова субсидия, преходен остатък от 2013 г. в 

размер на 572 779 лв.  

 Изграждане на детска градина на ул. "Д-р А. Железкова"– 431 707 лв. 

авансово плащане. Обектът се финансира от целева капиталова субсидия, 

преходен остатък от 2013 г.  

 оборудване и стопански инвентар за детски градини и училища – 615 563 

лв. 

нематериални активи – 9 396 лв. за програмни продукти в детски градини и 

училища. 

 

Функция Здравеопазване 

         По уточнен план към 30.09.2014 г. капиталовите разходи са в размер на 

2 556 882 лв., отчетът към 30.09.2014 г. възлиза на 826 509 лв.: 

основен ремонт – 164 156 лв. за Детска ясла № 1 "Щастливо детство" - 158 644 лв. и 

за ремонтни дейности на търговски обект-сглобяема модулна постройка в ж.к.Чайка, 

спирка „Делфинариум“ 5 512 лв. 

придобиване на дълготрайни материални активи – 587 353 лв., в т.ч. 585 492 лв. за 

изграждане, оборудване, компютърни конфигурации и стопански инвентар на  

детска ясла № 6 „Мечо пух" 

капиталови трансфери – 75 000 лв. за мултисрезов скенер за СБАЛОЗ „Д-р М. 

Марков“  

 

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 

 

        При годишен план 922 820 лв., отчетът към 30.09.2014 г. е 80 933 лв.: 

основен ремонт – 77 429 лв. за ремонт на хранителния блок на ДСХ „Гергана” и 

ДВФУ – 54 095 лв. и  ремонт фасада на учебен корпус - 23 334 лв. 

придобиване на дълготрайни материални активи – 3 504 лв. за циркулационна 

помпа за ДСХ Гергана. 

 

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 

        Към 30.09.2014 г. за функцията са отчетени разходи в размер на 11 999 228 

лв.: 

основен ремонт за функцията  – 4 296 627 лв.: 
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- дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”– 3 710 283 

лв.: 

 Отводняване на пространството заключено от ул. “Средец“ и ул. 

„Клисура“ разположено югозападно от ДКЦ „Св. Иван Рилски“, 

рехабилитация на ул. “Средец“ от ул. “инж. Каракулаков“ до ул. “Злетово“ 

и на ул. “Злетово“ от ул. “Средец“ до ул. “Народни будители“, дъждовна 

канализация до ул. “Средец“ и битова канализация до ул. “Злетово“– 264 

211 лв.; 

 Основен ремонт на ул. “Андрей Сахаров“ – 684 604 лв. 

 Пълен инженеринг за обект "Основен ремонт на ул. "Брегалница", 

проектиране и изпълнение – 181 149 лв.   

 Основен ремонт на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Княз 

Борис І" до ул. "Отец Паисий" – 2 339 470 лв.   

 Основен ремонт на участък на път към плажа под спирка „Почивка” - 

141 256 лв.  

 Основен ремонт по улици в карето "Брегалница", "Дойран", "Илинден", 

"Битоля" и паркинг пред входа на ДКЦ IV и Спешна помощ – 99 593 лв.  

- дейност „Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда” – 

586 344 лв.: 

 Ремонт фонтани и чешми – 22 184 лв. 

 Ремонт почистване колонадата на входа на Морска градина – 55 722 лв. 

 Ремонт на ВиК проводи във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10-ти м.р. – 499 239 

лв. и др. 

  

придобиване на дълготрайни материални активи за функцията  – 7 644 541 лв.: 

 

-дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”– 6 202 302 лв.:  

 „Реконструкция на бул.„Трети март" в участъка от бул.„Цар Освободител" 

до бул. „Ян Хунияди" – 4 703 962 лв.; 

 Реконструкция и ВиК ул. “Безименна“ I-ви етап – 102 419 лв.  

 Проектиране и изграждане на открит уличен паркинг на бул. 

"Приморски", в участъка от ул. "Преслав" до ул."Черноризец Храбър" и 

рехабилитация на прилежащата инфраструктура по бул. "Приморски" и 

ул. "8-ми ноември". Обектът се финансира със собствени бюджетни 

средства и с кредит от инициатива JESSICA. Общо изплатената сума е в 

размер на 1 266 041 лв. 

 Проектиране на открити паркинги в средната разделителна ивица на бул. 

"Княз Борис І", в участъка между спирка "Акациите" и спирка 

"Делфинариум" – 46 740 лв.  

 Проектиране и изграждане на вход-изход от локалните платна на бул. 

"Кн. Борис I" /кръгово кръстовище "Пикадили парк"/ - 55 282 лв. 

 Реконструкция светофарна уредба на кръстовище бул. "Първи май" -

улица, излизаща от местност "Вилите" и алея през Аспарухов парк – 5 241 

лв. 

 В ОП „Общински паркинги и синя зона“ са закупени автоматични паркинг 

системи на стойност 22 617 лв. 

дейност „Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда” 

– 1 422 439 лв., от които за: 

 Разширение на канализационна мрежа с. Тополи – 442 294 лв. Обектът е 

с финансиране от ПУДООС. 

 Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ "Зл. Пясъци"  за  

40 396 лв.  
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 Реконструкция и модернизация на плувен комплекс "Приморски" /етапно 

изпълнение/ - III етап - покрит тренировъчен комплекс – 618 448 лв.  
 

   
 Ремонт на КиП и А (контролно-измервателни прибори и автоматика) – 

газификация на Закрит плувен басейн „Приморски“ – 7 982 лв. 

 Ремонт фонтани и чешми (помпи) – 87 102 лв. 

 Ремонт на площадка за игра на открито в „Ботевата градинка” – 

Монтирани са 2 бр. комбинирани детски съоръжения – 9 362 лв. 

 Реализиране на скулптурен проект на кръговото движение на централна 

ЖП гара Варна, район Одесос – 16 160 лв. 

 І-ви и ІІ-ри етап благоустрояване района между бул. "Константин и 

Фружин" и бул. "Света Елена" южно от бл. 20 в р-н „Вл.Варненчик" – 

16 178 лв. 

 Благоустрояване на междублоково пространство, пред жилищна сграда на 

ул. "Македония" №127, район "Одесос"-29 555 лв. и др. 

В дейност „Озеленяване“ за ОП „Управление на проекти и озеленяване“ са закупени 

20 бр. моторна коса на стойност 19 800 лв. 

нематериални активи – 58 060 лв. за:  

 изработване на ПУП - План за регулация на улиците и поземлените имоти 

СО „Перчемлията“ – 5 332 лв. 

 изработване на ПУП - План за регулация на улиците и поземлените имоти 

СО „Ментеше“ – 19 980 лв. 

 изработване на ПУП - План за регулация на улиците и поземлените имоти 

СО „Летище“, землище Звездица – 8 748 лв. 

 Изработване на ПУП ПРЗ за Приморски парк - 4 800 лв. 

В дейност „Чистота“ са отчетени 19 200 лв. за изработване на техническо задание за 

разработване на GPS система за контрол на сметосъбиращи автомобили. 

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности 

Уточненият план на функцията към 30.09.2014 г. е 2 802 791 лв., а отчетът е 

в размер на 889 827 лв., в т.ч. за: 

основен ремонт – 136 084 лв.:  

 Основен ремонт на читалище "Искра" в с.Константиново за 17 272 лв.; 

 Реконсервация и реставрация на Римските терми на Одесос – Варна на 

стойност 118 812 лв. 

придобиване на дълготрайни материални активи – 251 247 лв., в т.ч. за: 

 боксов ринг за зала „Бокс" при СК „Простор" 13 500 лв. 

 Общински спортно-развлекателен комплекс "Младост" – 121 824 лв. за 

настилка за игрище за мини футбол, предпазни мрежи за футболни 

игрища, батут малък и 2 бр. водни колела за детски кът. 

 гаражна врата гребна база „Сия Нейкова" Аспарухово 3 255 лв. 

 компютърна техника – 2 679 лв. 
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 картини – 3 000 лв. 

 Реставрация и адаптация на Малки римски терми – 105 245 лв. и др. 

нематериални активи – 2 496 лв. за: 

 лиценз за работа за ОП „Зоопарк"  - 1 000 лв. 

 интернет сайт за Аладжа манастир – 1 496 лв. 

капиталови трансфери – 500 000 лв. – преведен трансфер на ДКС ЕАД за 

осигуряване стартирането на строително-ремонтни дейности по писмо на 

Министерството на финансите МФ № 08-00-1625/18.12.2013 г. и договор за 

финансиране между община Варна и „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

 

Функция Икономически дейности и услуги 

        При план 2 439 365 лв., отчетът за функцията към 30.09.2014 г. е в размер на 

986 385 лв.: 

основен ремонт – 210 666 лв., в т.ч.:  

 Основен ремонт на панорамен път от кв.„Галата“ към с.о. „Ракитника“ – 

186 671 лв., в т.ч. 95 % целева капиталова субсидия – 177 365 лв. 

Предвиденият, но все още неполучен от ЦБ, съгласно ЗДБРБ, резерв от 5 

% е изплатен със собствени бюджетни средства. 

 Основен ремонт на сградата на Приемник за безстопанствени кучета – 

23 995 лв.; 

придобиване на дълготрайни материални активи – 685 216 лв.: 

 изграждане на повдигнати пешеходни пътеки по утвърден списък в 

районите в града – 39 704 лв. 

 СМР за обект „Пълен инженеринг – проектиране и изграждане на 

образователен център за деца в неравностойно положение в община 

Варна" (сумата е изплатена на основание влязло в сила съдебно решение 

по описа на ВОС на „Весела" ООД) – 611 212 лв. 

 Контейнер „Топ хаус“ за пенсионерски клуб в район „Владислав 

Варненчик“ – 15 960 лв. 

 оборудване и стопански инвентар – 18 340 лв.;  

придобиване на земя - обезщетения за отчуждаване на земя в землището на с. 

Тополи за гробищен парк 90 503 лв. 

 

        Изпълнението на капиталовата програма към 30.09.2014 г. е 48% от уточнения 

план за годината, като останалите дейности от програмата предстоят да се извършат 

през четвъртото тримесечие. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
През 2014 г. община Варна реализира проекти по сключени договори за 

безвъзмездна финансова помощ по следните оперативни програми: ОП „Регионално 

развитие“ - 7 проекта; ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ - 5 проекта; ОП 

„Административен капацитет” - 1 проект; ОП „Техническа помощ“ - 1 проект; 

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 4 проекта; ОП „Развитие на човешките 

ресурси” във функция „Образование” с конкретен бенефициент Министерство на 

образованието и науката - 4 проекта; Международни проекти и програми в бюджета 

на община Варна – 7 проекта и проекти и програми, реализирани във функция 

„Култура“ за регионална библиотека „П.Славейков“, регионален исторически музей-

Варна – общо 8 проекта. 

За периода 01.01.2014 г. – 30.09.2014 г. в бюджета на община Варна, при 

начално салдо 34 532 128 лв., са постъпили 40 233 235 лв. - трансфер от 

Управляващия орган по програми и проекти; 45 268 лв. са отпуснати заемообразно 
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средства от бюджета на Община Варна; (-824 828 лв.) са възстановени заеми в 

бюджета. Наличните средства към 30.09.2014 г. за усвояване през следващи отчетни 

периоди възлизат на 28 221 053 лв. Извършени са разходи в размер на 34 361 650 

лв., в т.ч.: за възнаграждения 1 755 002 лв., за осигуровки – 313 803 лв., за 

издръжка – 746 418 лв. и капиталови разходи и трансфери – 31 546 427 лв.   

За отчетният период са постъпили средства и са извършени разходи по 

следните оперативни програми и по-значими проекти: 

ОП „Регионално развитие“: 

Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи 

услуги за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна” – 

от планираните 2 591 212 лв. приходи от Управляващия орган (безвъзмездно 

финансиране от ЕС), са постъпили 2 411 054 лв./93%/. 

 По проекта са предоставени от бюджета на общината 99 987 лв., като собствен 

принос; възстановени са 30 371 лв. в бюджета на общината /от заемообразно 

отпуснатите средства/.  

      Извършени са разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка в размер на 

55 362 лв.  

      Капиталовите разходи са в размер на 1 862 835 лв., в т.ч.: 

- 209 725 лв. за ЦНСТ Сграда „А“ район „Владислав Варненчик“ 

- 526 231 лв. за ЦНСТ Сграда „Б“ район „Владислав Варненчик“ 

- 373 822 лв. за ЦНСТ с. Тополи – 3 – УПИ ХVІІІ-572, кв.17 

- 138 614 лв. за ЦНСТ сграда Б с. Тополи 

- 107 362 лв. за ЦНСТ сграда А с. Тополи 

- 244 913 лв. ЦНСТ сграда запад ж.к. „Изгрев“ 

- 262 168 лв. ЦНСТ сграда изток ж.к. „Изгрев” 

 

Проект "Интегриран градски транспорт на Варна"- от планираните 22 559 023 лв. 

приходи от Управляващия орган (безвъзмездно финансиране от ЕС), са постъпили 

18 963 706 лв./84%/. Извършени са разходи за възнаграждения, осигуровки и 

издръжка в размер на 198 210 лв. С трансфер за финансиране към „Градски 

транспорт“ ЕАД в размер на 26 104 830 лв., са закупени 20 броя автобуси на СПГ, 30 

броя съчленени автобуси и 20 броя соло автобуси. 
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Проект "Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 

отдих на град Варна"- от планираните 2 853 033 лв. приходи от Управляващия орган 

(безвъзмездно финансиране от ЕС), са постъпили 2 776 140 лв./97%/. Извършени са 

разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка в размер на 19 692 лв. 

Капиталовите разходи възлизат на 1 113 640 лв. за следните обекти: „Градска 

градина“, площад „Независимост", бул. „Княз Борис I", ул. „Русе“. 

ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете 

Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" - община Варна е партньор по проекта, 

водеща е община Бургас. При планирани 17 664 762 лв. за 2014 г., през отчетния 

период са постъпили трансфери от Европейския съюз в размер на 12 501 363 

лв./71%/ чрез община Бургас – водещ партньор по проекта.  

         Отчетените средства за съфинансиране на собствения принос на община 

Варна са в размер на 1 432 069 лв. Извършени са плащания от община Варна към 

търговско дружество „Градски транспорт“ ЕАД за увеличаване на капитала, съгласно 

решение на Общински съвет - Варна в размер на 13 306 293 лв. Средствата са 

предоставени на търговското дружество за разплащане към доставчика на 

тролейбуси за обществен градски транспорт. Към 30.09.2014 г. са доставени и 

разплатени нови 22 тролейбуси модел „Шкода“. 

 

Проект "Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна - втори етап и изграждане 

на Канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател, гр.Варна" - от 

планирания трансфер в размер на 23 886 493 лв. от Управляващия орган 

(безвъзмездно финансиране от ЕС), са постъпили 454 228 лв. 

        Извършени са разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка в размер на 

136 181 лв. Капиталовите разходи възлизат на 2 456 296 лв. за следните обекти: 

-„Изграждане на КПС „Акациите“ и тласкател“, гр. Варна (СМР и авторски надзор на 

обекта) – 2 348 536 лв.  

- „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна“ – II- ри етап за строителен 

надзор на обекта – 107 760 лв. 

 

Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за 

отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци" - от планираните 13 276 580 лв 

приходи от Управляващия орган (безвъзмездно финансиране от ЕС), са постъпили 

156 191 лв. Извършени са разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка в 

размер на 19 590 лв. 

Във връзка с временно спрените плащания от Европейската комисия по ОП 

„Околна среда“, е забавена верификацията на подадените по двата проекта 

разходи. По тази причина отчетените приходи от Управляващия орган са в 

ограничен размер.  
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Проект  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Варна“ - по този проект община Варна е партньор, бенефициент по проекта е 

община Аксаково. През 2014 г. е планиран трансфер от бюджета на община Варна 

за осигуряване на съфинансиране в размер на 2 328 227 лв., финансиране на 

недопустими разходи за 2 424 617 лв. и заемообразно финансиране за 5 108 694 лв. 

Към 30.09.2014 г. не са извършени трансфери към община Аксаково. Договорът за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е спрян, считано от 12.06.2013 г., 

поради продължилото във времето обжалване пред различни инстанции на 

процедурата за избор на изпълнител на СМР на Регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Варна.  

 ОП „Развитие на човешките ресурси”/функция „Образование”/ 

Към 30.09.2014 г. са постъпили средства от ЕС в размер на 1 092 652 лв., 

извършени са разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка за 1 395 041 лв. 

Отчетените капиталови разходи възлизат на 8 826 лв. по следните проекти: 

 Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ - 7 872 лв., 

в т.ч. компютърна техника за 5 892 лв. в следните училища: ОУ „Христо Ботев", ОУ 

„П.Р.Славейков", СОУ „Елин Пелин“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и телевизори на 

стойност 1 980 лв. в СОУ „Климент Охридски“ и ОУ „Хр. Смирненски“. 

 Проект „Включващо обучение“ - 954 лв. за ОДЗ 11 /компютърна система/. 

 

       Посочените данни са обобщени от отчетите на второстепенните разпоредители 

от функция „Образование”, изпълняващи проекти по ОП „Развитие на човешките 

ресурси” със средства от ЕС. Второстепенните разпоредители са непреки 

бенефициенти на средствата. Конкретен бенефициент е МОН. 

 

Община Варна работи по следните международни проекти: E.T.O.S; SMART 

CIBER; “GROW MOBILE – прилагане на интегрирани системи за управление на 

туризма във Варна”; EUniverCities; SEED - Улесняване на достъпа на гражданите до 

публична информация; BS TOURISM NET "Създаване на Черноморска мрежа за 

устойчиво развитие"; "LIMEN".  

През отчетния период са постъпили средства от Управляващия орган в размер 

на 12 885 лв., а от дарения и помощи от чужбина са постъпили 3 806 лв. 

Предоставени са от бюджета 13 627 лв. – собствен принос на община Варна. 

Извършени са разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка в размер на 

162 422 лв.  

 

През трето тримесечие на 2014 г. община Варна сключи два нови договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните оперативни 

програми: 

 ОП „Развитие на човешките ресурси”  - проект „Да не изоставяме нито едно 

дете – „У дома, а не в дом”, стойност на проекта 1 038 863 лв. (100% безвъзмездна 

финансова помощ), сключен на 17.09.2014 г., срок на договора 13 месеца; 

 ОП „Административен капацитет” – проект „Община Варна – компетентна и 

ефективна администрация”, стойност на проекта 194 727 лв. (100% безвъзмездна 

финансова помощ), сключен на 21.08.2014 г., срок на договора 12 месеца.  

 

През отчетния период приключи дейността по дълбоководното заустване на водите 

от пречиствателната станция на "Златни пясъци", което е изключително важно 
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събитие за града и за развитието на туризма. Финансирането на дълбоководното 

заустване е осигурено чрез договор за безлихвен заем от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

   
   Община Варна осигурява приоритетните направления в бюджета чрез 

ефективно и икономично разходване на бюджетните средства, строга финансова 

дисциплина за недопускане на поeмане на задължения без осигурен финансов 

ресурс. Финансирането на разходите се извършва в съответствие с постъпилите 

общински приходи, субсидии от Централния бюджет, трансфери от министерства, 

ПУДООС и дарения. При изпълнението на бюджета на общината се спазва решение 

№ 1349-3, т.XXVIII /Протокол №28/12.02.2014 г./ на Общински съвет - Варна за 

приоритетност в реда на плащанията. Продължава работата по усвояването на 

средства по оперативните програми, което позволява реализирането на 

стратегическите цели на общината.  

 

 
 

 
 

 


