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Бюджетът на община Варна за 2020 г. е разработен съобразно нормативните 

изисквания за 2020 г., финансовата рамка, установена със ЗДБРБ за 2020 г. 

Проектобюджетът е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на 

разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на община Варна. 

Осигурени са средства във всички сфери на обществения живот - образование, 

здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно 

обслужване, култура, спорт и други. 

Бюджетът за 2020 г. се основава на предложенията на кметовете на райони и 

кметства, директори на дирекции, директори и управители на бюджетни звена /всички 

второстепенни разпоредители с бюджет/, обществени и консултативни съвети, 

неправителствени организации. 

Нормативни документи, на основата на които е изготвен бюджета на община Варна за 

2020 г.: 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., съгласно УКАЗ 

№ 287, публикуван в ДВ бр. 100 /20.12.2019 г. 

Закон за публичните финанси 

Закон за общинския дълг 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Варна 

РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. 

РМС № 644 /01.11.2019 г. за изменение и допълнение на - РМС № 208 /16.04.2019 

г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2020 г. 

ПМС № 381/ 30.12.2019 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република 

България за 2020 г. 

Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от 

държавата дейности за 2020 г. на община Варна, съгласно Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2020 г. 

Указания за съставяне и съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и 

на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 година - ФО № 1 

/16.01.2020 г. на Министерството на финанасите. 

Приоритети на управлението на община Варна през 2020 г.: 

• Инвестиране в децата и младите хора - Функция „Образование" заема 40 % от

общия бюджет на общината. Продължават инвестициите в образователната и

спортна инфраструктура. Реализират се множество общински програми в сферата на

образованието, здравеопазването, спорта, културата, превенцията и т.н.

• Икономическо развитие на Варна - община Варна управлява много успешно

финансовото си развитие, за последните 5 г. бюджетът на града отбеляза ръст в

почти двоен размер. През 2019 г. бяха привлечени над 70 млн. лв. по европейски

проекти, а през 2020 г. тези средства са над 108 млн. Промяната на града ще

продължи чрез създаване на Икономическа зона през 2020 г. с откриване на нови

работни места, включително за хора в неравностойно положение.
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• Модерен град с удобни квартали - целта е хармонично развитие на града, т.е. всеки 

район да има свой облик, история, култура, самобитност. Да бъде по-чист и зелен.

През изминалите 4 години бе поставено началото - обнови се част от уличната

инфраструктура в кварталите, изградиха се нови детски и спортни площадки -

продължава се програмата и през 2020 г. за рехабилитация на улици и междублокови

пространства.

• Свързан и достъпен град - целта е да се осигури качествена транспортна система,

достъпна и безопасна среда за пешеходци и хора с увреждания, да се насърчава

ползването на обществения транспорт и колоезденето. Продължават

инфраструктурните проекти за облекчаване на трафика в града и подобряване на

градската среда.

ПРИХОДИ 

Приходната част на бюджета е изготвена съобразно предложенията на дирекции 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности" и „Местни данъци", кметовете на 

райони и кметства, прогнозата на общинските предприятия и всички разпоредители с 

бюджет, които формират приходи. Информация за средствата, които ще бъдат усвоени по 

европейски оперативни програми е предоставена от дирекция „Европейски и национални 

оперативни програми" и ръководителите на проекти . 

Бюджетът на приходите на община Варна за 2020 г. възлиза на 383 700 000 лв., а 

заедно със средствата от Европейски проекти и програми, които са в размер на 

108 370 000 лв., общият бюджет възлиза на 492 070 000 лв. 

Приходите по бюджета на община Варна за 2020 г. са в размер на 383 700 000 лв., в т.ч. 

1. Приходи за делегирани държавни дейности - 169 765 883 лв., в т.ч.:

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 160 058 795 лв.
Финансиране на дефицита (излишъка)/преходен остатък от 2019 г. - 9 087 528 лв.

Неданъчни приходи - 619 560 лв., това са държавните неданъчни приходи -

собствените приходи, които събират училищата, детските градини и обслужващите 

звена, прилагащи системата на делегирани бюджети.

11. Приходи за местни дейности: 213 934 117 лв., в т.ч.:

Имуществени и други данъци: 91600 000 лв. 

Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци по бюджета за 2020 г. е изготвена от 

дирекция „Местни данъци", като разпределението по видове данъци е, както следва: 

- Данък върху доходите на физически лица - 1 600 000 лв., в т.ч.:

• окончателен годишен (патентен) данък - 350 000 лв.

• данък върху таксиметров превоз на пътници - 1 250 000 лв.

Имуществени и други местни данъци - 90 000 000 лв., в т.ч.:

• Данък върху недвижимите имоти - 32 100 000 лв.

• Данък върху превозните средства - 21 700 000 лв.
• Данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин -

32 000 000 лв.

• Туристически данък - 4 200 000 лв.
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Неданъчни приходи: 76 732 963 лв. 

Бюджетът на приходите е изготвен на база анализ и прогноза на дирекция „Местни данъци" и 
отдел „Неданъчни приходи", включително и съгласно предоставена информация от директорите 

на дирекции, кметовете на райони и кметства и директорите на общински предприятия. 

Разпределението на различните видове неданъчни приходи е, както следва: 

§ 24-00 Приходи и доходи от собственост -21 145 811лв.

§ 27-00 Общински такси - 41 980 100 лв.

§ 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви - 4 801 089 лв.

§ 36-00 Други приходи - 200 000 лв., като тук се включват застрахователни обезщетения,
приходи от върнати вторични суровини, приходи от продажба на тръжни книжа и др.

§ 37-00 Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите /- 1 327 595 лв. /, като основна част по
този параграф заемат планираните разходи за ДДС по чл. 163 „А" по закона за ДДС в
приетата план - сметка „Чистота" за 2020 г. Съгласно §1, т.1 от допълнителната разпоредба
на ПМС №119/20.05.2014 г., с което се определя понятието „възстановим данък добавена
стойност" по-голямата част от дължимия ДДС се трансформира текущо, срещу насрещен
данък за възстановяване по проекти, планиран по § 62-02 „Трансфери между бюджети и
сметки за средствата от ЕС". За голяма част от реализираните проекти в община Варна
настъпва период за възстановяване на внесен ДДС, като в бюджета са планирани периоди в
индикативните разчети по проекти, при които натрупания ДДС за възстановяване ще бъде 

възстановен по § 19-00 ,,Платени данъци, такси и административни санкции" със знак
,,минус".

§ 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи - 8 070 000 лв., в т.ч.:
постъпления от продажба на сгради - 2 100 000 лв. 
постъпления от продажба на нематериални ДА - 320 000 лв. 
постъпления от продажба на земя - 5 650 000 лв. 

Планът на приходите от ,,Постъпления от продажба на нефинансови активи" и „Приходи от 
концесии" е съставен на база предложението· на дирекция „ОСИСД", съобразено с 
Годишната програма за управление на общинската собственост. 

§ 41-00 Приходи от концесии - 1 800 000 лв.
§ 45-00 Помощи и дарения от страната - 63 558 лв.

Общинските такси са с най-голям относителен дял от общите Неданъчни местни 
приходи - 55%, следват Приходите и доходите от собственост - 28% , Постъпления от 
продажба на нефинансови активи - 11 %, Глоби.санкции и наказателни лихви - 6% и т.н.: 
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Общински такси, в т.ч.: Бюджет 2020 

- за ползв. детски градини 4 400 000 

- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването 1600 000 

- за ползв. на домашен социален патронаж и общ. социални услуги 510 000 

- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 16672 00 

- за битови отпадъци 2 9  000 000 

- за ползване на общежитие и други по образованието 68 000 

- за технически услуги 226 300 

- за административни услуги 1 192 000 

- за откупуване на гробни места 95 000 

- за притежаване на куче 60 000 

- други общински такси 3 161 600 

Всичко общински такси 41980100 

Както е видно от таблицата по-горе, най-голям дял от Общинските такси заемат 

постъпленията от Такса за битови отпадъци -69 %, следват: 

Такси за ползване на детски градини -10,5% 

Други общински такси - 7,5% 

Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването - 3,8% 

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. -4% 

Такси административни услуги -2,8%. 

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 

-1,2% и т.н.

ОБЩИНСКИ ТАКСИ 
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Трансфери от и за бюджети и с/ки за средствата от ЕС: /-17 264 160 лв./, в т.ч.: 

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за местни 

дейности: 2 891 100 лв., в т.ч.: 
• обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности за 

зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 232 400 лв.
• целева субсидия за капиталови разходи - 2 658 700 лв.

Трансфери между бюджети (нето): / -5 784 730 лв./, в т.ч.: 

• трансфери м/у бюджети - получени трансфери {+) - 2 500 000 лв.
• трансфери м/у бюджети -предоставени трансфери (-) - /-8 284 730 лв./

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) / - 14 370 530 лв./, 

в т.ч.: 

• предоставени трансфери (-) - /- 14 370 530 лв./

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето), в т.ч.: 
- предоставени заеми (-): /- 4 313 009 лв . ./
- възстановени заеми (+): 7 769 382 лв.
Финансиране на дефицита (излишъка): 59 408 941 лв., в т.ч.: 

Придобиване на дялове, акции и съучастия 
Заеми от чужбина (нето) 
Заеми от банки и други лица в страната (нето) 
Погашения по държ. /общински/ ценни книжа 

Приватизация на дялове, акции и участия(+) 
Депозити и средства по сметки - (прех. остатък от 2019 г.) 

3 456 373 лв. 

/-35 000 лв./ 
2 482 531 лв. 

36 844 443 лв. 
/-5 081 944 лв./ 

1 230 000 лв. 
23 968 911 ЛВ. 

През 2020 г. ще продължи усвояването на средства по договори за заеми 

сключени през 2018 г. и 2019 г. , в това число: 
• заем от Европейската банка за възстановяване и развитие - 4 689 531 лв.
• банков заем по сключен договор от 2018 г., съгласно решения № 1034-2 от Протокол

№ 23/21.12.2017 г. и 1425-2 № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет - Варна -
11 130 095 лв.

• банков заем по сключен договор от 2019 г., съгласно решение № 1418-2. IV от
Протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет - Варна - 13 901 462 лв.

• заеми от „Регионален фонд за градско развитие" АД и „Експресбанк" АД по сключени 

договори от 2019 г. - 13 180 312 лв.
Заем от „Регионален фонд за градско развитие" АД и „Експресбанк" АД за проект

„Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна", съгласно 

решение № 1577-6 от Протокол № 39 / 24.04.2019 г. на Общински съвет - Варна -
497 900 ЛВ. 
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РАЗХОДИ 

Бюджетът на разходите на община Варна за 2020 г. възлиза на 383 700 000 лв., а заедно със 

средствата от Европейски проекти и програми, които са в размер на 108 370 000 лв., 

общият бюджет на разходите възлиза на 492 070 000 лв. 

Разходите по бюджета се разпределят както следва: 

./ за делегирани от държавата дейности - 169 765 883 лв .

./ за дофинансиране на делегирани държавни дейности -15 934 262 лв.

Дофинансиране с местни приходи се налага, тъй като средствата от държавата за

държавно делегираните дейности са недостатъчни .

./ за местни дейности -197 999 855 лв.

Разпределението на средствата по бюджета за 2020 г. по функции е както следва: 
/в лв./ 

Функции 

Общи държавни служби 

Отбрана и сигурност 

Образование 

Здравеопазване 

Социално подпомагане и грижи 

БКС /Инженерна инфраструктура/ 

Култура,спорт,почивни дейности и религиозно дело 

Икономически услуги 

Други 

Всичко: 

Бюджет 
2020 г. 

23 111 000 

4 240 000 

154 021 000 

23 412 000 

17187 000 

98 814 000 

29 004 000 

31 592 000 

2 319 000 

383 700 000 

В графиката е показан относителния дял на всяка функция спрямо общия 
бюджет на общината за 2020 г.: 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ БЮДЖЕТ 2020 r. 
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦ

_
И

_
И __ _...., 

81. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 

8 :Z. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 

8 3. ОБРАЗОВНИЕ 

84. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

• S. СОЦ. ГРИЖИ И ПОДПОМАГАНЕ 

•6. 6КС/ Инженерне 

инфрастру,nура/ 
А 7 КУЛТУРА И ПОЧИВНО ДЕЛО 

u 8 ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 

„9 ДРУГИ 
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Функция „Образование" е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината за 
2020 г. - 40%, следвана от функция „БКС /Инженерна инфраструктура/" - 26%, Икономически 
дейности и услуги - 8% и т.н.: 

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" 

Общият бюджет на функцията възлиза на 23 111 000 лв., разпределени по дейности, 

както следва: 

Общинска администрация - 22 072 198 лв. - тази дейност включва община Варна, пет 

района - Одесос, Приморски, Аспарухово, Младост и Владислав Варненчик и пет кметства -

Тополи, Казашко, Звездица, Каменар и Константинова. Дейността осигурява с държавни 

стандарти заплатите и осигурителните вноски на заетите в общинската администрация. 

Местната дейност осигурява цялостната издръжка и капиталови разходи по осъществяване 

дейностите на администрацията. 

Общински съвет - изцяло общинска дейност, общият бюджет на която възлиза на 1 038 177 

лв. за заплати на председателя на Общинския съвет, възнагражденията на общинските 

съветници и средствата за издръжка и капиталови разходи на съвета. 

В тази дейност са заложени и средства в размер на 38 380 лв. по програма за дейността на 

Наблюдателната комисия към Общински съвет - Варна за 2020 г. Основна цел на 

програмата е създаване на условия за по-бърза и по-ефективна ресоциализация на лицата, 

напускащи пенитенциарните заведения, които се намират на територията на Варненска 

област - затвора - Варна, затворническо общежитие „Варна" и затворническо общежитие 

„Разделна" чрез целенасочена работа за преодоляване дефицитите в социалните умения на 

правонарушителите, още докато са в условията на ограничена свобода. Работата по 

програмата е насочена към това, когато лицата напускат местата за лишаване от свобода, те 

вече да са с променени нагласи и да се работи по решаване на един от най-сериозните 

проблеми на съвременното общество- дребната улична престъпност„ 

Други изпълнителни и законодателни органи - местна комисия по Закона за уреждане на 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/. Бюджетът 

на дейността за 2020 г. възлиза на 625 лв., представляващи преходен остатък от 2019 г. от 

неусвоени от комисията отчисления /в размер на 2% от постъпилите приходи през 2019 г. от 

обезщетения на граждани с многогодишни жилищно-спетовни влогове и разходите, 

извършени от местната комисия. 

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 

Общият бюджет на функцията възлиза на 4 240 000 лв., в т.ч. по дейности: 

Други дейности по вътрешната сигурност - 2 008 522 лв. за: 

Делегираните държавни дейности възлизат на 635 564 лв., в т.ч. за: 

- 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;

- стандарт за финансиране на детски педагогически стаи;

- издръжка на районни полицейски инспектори /квартални отговорници/;

- секретар на местната комисия за борба с трафика на хора и др.
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Местните дейности са в размер на 1 372 958 лв., в т.ч. ,,Програма за превенция на рисковото 

поведение сред деца и млади хора" в размер на 250 000 лв., охрана на общински обекти, 

видеонаблюдение и др. 

Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности -

бюджетът е в размер на 751 226 лв. -държавна дейност за обезпечаване на: 

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

облекло и тонизиращи напитки денонощни оперативни дежурни;

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

изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете за управление и радио-предавателните

центрове;

- офиси за военен отчет

- дейности по плана за защита при бедствия.

Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии

местна дейност с бюджет от 892 507 лв., в т.ч. за: осигуряване на противо пожарна защита

на курортните комплекси; закупуване на индивидуални средства за защита, съгласно

изискванията на ЗЗБ; гориво за малогабаритна техника, използвана от аварийна група;

ремонт на складова база, възнаграждения на служители за обслужване на индивидуални

средства за защита и 1 О 000 лв. резерв, съгласно ЗЗБ - Закона за защита при бедствия,

изграждане и въвеждане в експлоатация на система за ранно предупреждение и превенция

на риска от наводнения чрез непрекъснат мониторинг на водите на територията на община

Варна и др.

Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии - 349 275

лв. - местна дейност за осигуряване дейностите по плана за защита на населението при

бедствия, аварии, катастрофи и пътно транспортни произшествия.

В тази дейност е отразен и преходния остатък от приходи от дарения в размер на 162 617

лв. /по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане"/ за подпомагане на

пострадалите граждани при наводнението в район Аспарухово през 2014 г.

Доброволни формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и

извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях - 238 470 лв., в т. ч.

92 117 лв., държавна дейност, със стандарт 200 лв. за застраховка срещу злополука и

обучение и 1 000 лв. за екипировка на един доброволец за една година от доброволните

формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни

ситуации и отстраняване на последиците от тях.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ" 

Функция „Образование" е един от приоритетите на община Варна. Бюджетът на 

функция „Образование" възлиза на 154 021 000 лв., което е 40% от общия бюджет на 

община Варна. Бюджетът на функцията е увеличен с 11 347 000 лв. спрямо първоначалния 

бюджет за 2019 г. През 2020 година ще се инвестират значителни средства в подобряване 

на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на 

модерна материално техническа база за образование и кариерно развитие чрез текущ 

ремонт, основен ремонт и ново строителство. 

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 130 674 378 лв. Те са 

формирани от: средства по стандарти за финансиране на делегираните от държавата 

дейности за функция „Образование", приети с Решение на Министерски съвет № 208/2019 г., 

9 



изм. и доп. с РМС № 644/01.11.2019 г. в размер на 124 824 755 лв.; преходен остатък в 

държавно делегираните дейности в размер на 5 230 063 лв. и приходи в държавно 

делегирани дейности за 619 560 лв. , като тези приходи се реализират от второстепенните 

разпоредители с бюджет: училища, детски градини и ЦПЛР, които прилагат делегиран 

бюджет и постъпват текущо през годината по техните сметки. 

Разпределението по разходните параграфи е направено на база постъпили предложения от 

училища, детски градини и ЦПЛР и осигурява основните приоритетни разходи за заплати и 

осигуровки, издръжка и обучение. Във връзка с политиката за доходите на заетите лица в 

сферата на образованието, стандартите предвиждат 17 % увеличение на заплатите на 

педагогическите специалисти и 1 О на сто на възнагражденията на непедагогическия 

персонал. 

Разходите за местни дейности са в размер на 19 009 649 лв. и включват: 

издръжката на 51 детски градини, средствата за заплащане на такса за битови 

отпадъци и капиталови разходи; 

общинските образователни програми за общо 1 138 960 лв. със следното 

разпределение: 
./ програма „Младежки дейности 2020" за 815 960 лв.
./ Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на

ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г. - 153 000 лв. Програмата е

разработена в изпълнение на Закона за закрила на детето, Наредбата за условията и

реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и в изпълнение на

Общинската стратегия за сътрудничество с висшите училища;

./ Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и

студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през

2020 г. за 55 000 лв. Програмата е разработена в изпълнение на национални

стратегии за насърчаване и повишаване на грамотността, образователна интеграция

на деца и ученици от етническите малцинства, с цел осигуряване на условия за

пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им

в училище.;
./ Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община

Варна през 2020 г. за 115 000 лв. Програма е разработена в изпълнение на

Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри. Съгласно Закона за

предучилищното и училищно образование общините имат ангажимент по

разработване на общински програми за квалификация. В програмата е включено

провеждане на ,,Първи международен образователен форум", на който ще бъдат

обменени полезни практики от сферата на европейското образование и ще бъдат

презентирани положителните резултати в българкото образование. 

поддръжка на сайт на младите за реализиране на програма „Младежки дейности". В 

приходната част на бюджета в § 61-02 (-) е планирана сумата 58 000 лв., която 

представлява предоставени трансфери между бюджети на висши учебни заведения, 

съгласно програма „Младежки дейности" за 2020 г.; 

издръжка на дирекция „Образование и младежки дейности" и Младежки дом; 
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Разходите за дофинансиране на държавно делегирани дейности са 4 336 973 лв., 

които включват разходи за: 

изпълнение на ангажименти поети в Общинския КТД за образование - изплащане на 

една минимална работна заплата при пенсиониране и раждане на дете на служители 

заети в сферата на общинското образование; 

изпълнение на поети ангажименти за дофинансиране на разходите за храна на 

целодневните подготвителни групи в 5 училища; 

дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 6 училища и неотложни текущи 

ремонти за подобряване на сградния фонд; 

дофинансиране на Средношколско общежитие „М.Колони"(съгласно Решение на 

Общински съвет - Варна за възстановяване на общежитието на таксите, които се 

събират от него); 

дофинансиране на ЦПЛР: ОДК, НАОП „Н.Коперник" и Център за кариерно 

ориентиране; 

капиталови разходи в училищата. 

Капиталовите разходи във функцията възлизат на 7 872 689 лв., в т.ч. по-важни обекти: 

основен ремонт на НУ „Васил Левски" за 1 356 021 лв.; 

преустройство и промяна на предназначението на столовата зала за културни 

мероприятия в I ЕГ -641 531 лв.; 

През 2020 г. продължава основният ремонт, реконструкцията и преустройството на 

спортни площадки в дворните пространства на училища на територията на община 

Варна - общо в размер на 1 168 х. лв. , в т.ч. нови: СУ"Гео Милев", по плана на 11 м.р. 

на ж.к."Младост" - 313 х. лв.; СУ"Елин Пелин", р-н "Одесос" - 221 х. лв.; IV 

ЕГ"Фредерик Жолио Кюри", р-н "Приморски" - 313 х. лв.; СУЕО"А. С. Пушкин", район 

"Одесос" - 95 х.лв.; ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", р-н "Одесос" -194 х.лв. и др. 

изготвяне на идеен и технически проект за основен ремонт и преустройство на 1 и 2 

етаж и изграждане на достъпна среда за нуждите на Център за специална 

образователна подкрепа (ЦСОП) на имот с адрес: гр.Варна, ул. ,,Петко Стайнов" № 7 

- 200 000 лв.

филиал на ДГ 17 ,Д-р Петър Берон" - основен ремонт и промяна на

предназначението на дом ,Другарче" за 4 градински групи и 1 яслена група,

общо за 120 деца - 1 760 600 лв.;

ДГ 1 О „Карамфилче" - изграждане на нов корпус на ДГ 1 О „Карамфилче" за 4 групи за

100 деца - 519 623 лв.;

основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 12 детски

градини -1 804 390 лв.;

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" 

Бюджетът на функция „Здравеопазване" за 2020 г. е в размер на 23 412 000 лв., в т.ч. за 

делегирани от държавата дейности 13 728 214 лв., за дофинансиране - 1 345 384 лв. и за 

местни дейности - 8 338 402 лв. Бюджетът на функция „Здравеопазване" за 2020 г. е 

увеличен с 2 300 000 лв. спрямо първоначалния бюджет за 2019 г. 

В бюджета на функцията се включват разходите за: 

- 12 броя детски ясли;

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

- 3 броя детски кухни с 23 разливочни пункта;

- общинските предприятия: ,, Комплекс за детско хранене" с бюджет от 5 291 402 лв. и

,,Дезинфекция, дезинсекция и дератизация" с бюджет от 305 148 лв.

През 2020 г. ще бъдат предоставени помощи на нуждаещи се граждани по решение на 

Общински съвет в размер на 389 510 лв., в т.ч.: 

• инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми - 238 660 лв.;

• граждани чрез отпускане на еднократна помощ за лечение на граждани - 150 850 лв.

Осигурени са и необходимите средства по сключения КТД за работещите в общинското 

здравеопазване. 

Общинските програми със здравна насоченост във функция „Здравеопазване" са в размер 

на 349 000 лв., както следва : 

• ,,Аз успявам" - за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено

тегло и свързаните с него заболявания сред децатапрограмата е в размер на 20 000

лв. за 200 лица.

• ,,Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните

изкривявания" - за профилактика и рехабилитация на децата с гръбначни

изкривявания и деформации на гръдния кош - 20 000 лв. за 300 лица.

• "Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието"- 25 000 лв. за 60 лица.

• ,,Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета -

диабетно стъпало" - 1 О 000 лв. за 135 лица.

• "Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза"- 36 000 лв. за 1200 лица

• общинска програма "Профилактика на женското здраве" - 20 000 лв. за 400 лица

• "Скрининг на преканцерози на маточната шийка" - 12 000 лв. за 300 лица

• "Скрининг на очни заболявания" - 30 000 лв. за 600 лица

• "Профилактика за рака на гърдата" - 25 000 лв. за 450 лица

• ,Детско дентално здраве" - 15 000 лв. за 700 лица

• ,,Профилактика на онкологични заболявания" - 20 000 лв. за 500 лица

• ,,Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества" - 75 000 лв.

• ,,Зеленият двор на Варна" - 25 000 лв.

• "Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - 16 000 лв. за 100 лица

Капиталовите разходи за функцията са на стойност 3 854 266 лв.: 

основен ремонт - 3 006 626 лв. В началото на 2020 г. предстои да се завършат 

започналите през 2019 г. ремонтни дейности по модернизиране на площадките 

за игра на открито в три от детските ясли. В бюджет 2020 г. е предвидено и 

цялостно модернизиране на площадките в още една детска ясла и извършване 

на основен ремонт и въвеждане на мерки за подобряване на енергийната 

ефективност в ДЯ № 5 „Чуден свят" - 563 000 лв. и в ДЯ № 7 „Роза" - 1 407 759 

лв.; проектиране на СМР за основен ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в ДЯ № 8 „Щурче" - 209 105 лв.; довършване на 

ремонтните дейности, започнали през 2019 г. по въвеждане в експлоатация на 

рентгеновия апарат в ДКЦ „Свети Иван Рилски" - Аспарухово. 
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придобиване на ДМА - 440 000 лв. за оборудване и стопански инвентар в детските 

ясли и комплекс за детско хранене, лекотоварен автомобил за ОП „КДХ" и др.; 

капиталови трансфери - 407 640 лв., в т.ч. 107 640 лв. преходеен остатък от 2019 

г. за довършване на обследването за енергиен одит в шест лечебни заведения и 

подготовка за кандидатстване във Фонд ЕЕВИ и др. 

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 

Бюджетът на разходите на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" за 

2020 г. е в размер на 17 187 000 лв., от които за държавно делегирани дейности 8 516 466 

лв., за дофинансиране на държавно делегирани дейности - 883 198 лв. и за местни 

дейности - 7 787 336 лв. 

Бюджетът на функцията е увеличен с 396 000 лв. спрямо бюджета за 2019 г. 

Държавно делегираните дейности, финансирани чрез бюджета на община Варна през 2020 

г. са 35 на брой, като 20 от тях са възложени на външни доставчици, а 15 социални услуги с 

държавно финансиране са възложени на 4 второстепенни разпоредители с бюджет. В 

същото време продължава политиката на общината за подобряване достъпа и качеството 

на предлаганите социални услуги, както и устойчивост на реализираните проекти за 

социалните услуги. Това налага и дофинансирането на държавните дейности, което за 

2020 г. е в размер на 883 198 лв. 

Социалната програма на община Варна за 2020 г. е в размер на 3 781 000 лв., като в 

нея са отразени всички дейности и мероприятия за годината. Чрез Социалната програма се 

реализират социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на гражданите от 

общината, както и създаване на устойчивост и разширяване на мрежата от социални 

дейности. Програмата е насочена към деинституционализацията на децата чрез превенция 

на изоставянето, насърчаване реализирането на услуги в общността и създаване на 

условия за отглеждане на децата в среда, близка до семейната. 

В местни дейности, посредством програмата ще се финансират: 

� 16 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск и едно наблюдавано 

жилище; 

� Обществена трапезария към Домашен социален патронаж и Сдружение „Здраве, 

култура, самочуствие, интегрирано устойчиво развитие" ще осигуряват доставка на 

храна и топъл обяд за 1 065 социално слаби и възрастни хора; 

� Цялостната издръжка на „социални асистенти" на 120 деца със специални 

образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини; 

На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба с издръжка -

149 700 лв. 

Помощи по решение на Общински съвет за 2020 г. са в размер на 144 000 лв., включващи 

помощи за социално битови разходи на социално слаби граждани в рамер на 132 000 лв. и 

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

Капиталовите разходи са в размер на 473 294 лв., в т.ч.: 

Проектиране на основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за 

възрастни хора „Гергана" -ДСХ и ДПЛФУ: гр. Варна, бул."Княз Борис 1" -143 160 лв.; 

Промяна на предназначение на Център за временно настаняване - 52 534 лв.; 

Преустройство на помещение за център за социални услуги -100 000 лв.; 
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Закупуване на нов микробус за разнос за Домашен социален патронаж - 50 000 лв. и 

кухненско оборудване - 25 200 лв.; 

- Закупуване на компютърни конфигурации и климатични системи за пенсионерските

клубове в общ размер 6 000 лв. 

- Пълен инженеринг, доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в два

Центъра за настаняване от семеен тип на Комплекс за социални услуги за деца и младежи 

- 30 000 лв.;

- Други - климатични системи, компютърни конфигурации, паркинг система, програмен

продукт и др. 

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА" 

Бюджетът на функцията е в размер на 98 814 000 лв., разпределен по дейности, както 

следва: 

Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и 

териториалното развитие - 500 000 лв. В рамките на издръжката са разчетени средства за 

събаряне на опасни сгради, които поради естествено износване или други обстоятелства са 

станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени 

са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно

хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, за преместваеми обекти и за 

демонтаж на рекламни съоръжения, за извозване на строителни отпадъци. 

Осветление - в дейността се включват средства за консумирана ел. енергия на улично 

осветление в размер на 2 400 000 лв. 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - 42 215 924 лв. 

В тази дейност са планирани разходите, свързани с изграждането, ремонта и 

поддържането на уличната мрежа, включително на прилежащите й тротоари и площадни 

пространства, както и средствата за ОП „Общински паркинги и синя зона", които са в размер 

на 6 621 195 лв. 

Основни разходи в дейността са: 

• Рехабилитация на уличната мрежа - 1 О 000 000 лв.

• Основен ремонт - 12 662 199 лв.

• Придобиване на ДМА - 14 400 225 лв.

• Придобиване на недълготрайни МА - 500 000 лв.

По-крупни обекти от капиталовата програма в тази дейност: 

- Изграждане на бул. ,,Васил Левски", в участъка от ул. ,,Подвие" до ул. ,,Девня", район

Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" (Кръгово

кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня") - 5 520 27 4 лв.

- Пешеходна пасарелка над бул. Цар Освободител при ул. Кестен и временна връзка (пробив

на ул. Кестен), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна, в т.ч.

авторски и строителен надзор, доклад и др. - 1 226 963 лв.

- Изграждане на пасарелка на бул."Васил Левски" и бул."Осми Приморски Полк", в т.ч.

проектиране и други - 1 200 000 лв.
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- Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в т.ч. проектиране, СН,

АН, доклад за оценка на съответствието, технически паспорт, геодезия, в т.ч. по райони - 8

146 341 лв.

- Реконструкция на улица от бул. " Първи май" към Рибарско пристанище, включително

обръщач , по плана на м ст Карантината " - 1 641 215 лв.

- Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в участъка от ул. "Ген Колев" до

бул."Васил Левски" по плана на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически свързани (довеждащи и

отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. СН и АН - 1 365 585 лв.

- Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена",

включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална

вода - 815 728 лв.

- Улица от 0.Т.106 през 107,108,109,110,116,115 до О.Т.114 и улица "Г. Сотиров" от ОТ 110

до о.т.113, в т.ч. отчуждаване, проектиране,СМР, СН, АН и др. - 300 000 лв.

- Основен ремонт ул. "Акация" , в т.ч. отчуждаване, СН, АН и други - 250 000 лв.

- Основен ремонт на транспортно съоръжение метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ,

район Аспарухово - 512 000 лв.

- Основен ремонт на пътни връзки на бул."Васил Левски" при ул."Царевец" - улици

фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч.

проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. - 319

550 лв.

- Основен ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" към ул."Мир" - улици фактически

свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране,

авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. - 188 100 лв.

- Основен ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от ул."Разлог" до бул."Осми Приморски

Полк" и връзка с бул."Васил Левски", чрез ул."Разлог" - улици фактически свързани

(довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски", в т.ч. проектиране, авторски

надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. - 978 350 лв.

- Основен ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" при ул."Подвис" - улици фактически

свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране,

авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. - 233 273 лв.

- Проектиране на "Основен ремонт общински път VAR1087/1-9/ кв. Аспарухово - кв. Галата от

отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път VAR3089 /1-9, Варна

Приселци/-в.з. Боровец-кв. Галата-в.з. Ракитника-х. Черноморец - 260 000 лв.

- Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Васил

Левски" до пътен възел Летище, район Младост, район Владислав Варненчик, гр. Варна, в

т.ч. изготвяне на технически проект за реконструкция на бул. "Цар Освободител", в участъка

от ул. "Ат. Москов" до пътен възел "Летище" и предпроектно проучване на реконструкция на

бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Ат. Москов" - 950 000 лв.

- Актуализация на проект "Продължение на ул."Атанас Москов" към Южна промишлена зона,

гр. Варна, вкл. авторски надзор и комплексен доклад - 350 000 лв.

- Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до

О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, в т.ч. СН и др. - 773 143 лв.

Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда -
400 000 лв. за следните дейности - проектиране на шумозащитно екраниращо съоръжение 

(противошумова бариера) на място, определено с плана за действие към стратегическата 

карта за шум; изготвяне на искания, относно необходимостта от ОВОС и информации, 
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относно необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост, както и доклади за 

ОВОС и ЕО на проекти, изготвяни от община Варна ; актуализация на програмата за 

управление на отпадъците на Община Варна ; изготвяне на ПУП и съгласуване със 

съответните институции на площадки за събиране и временно съхраняване на 

едрогабаритни отпадъци от бита, съгласно Наредба № 7 и изискванията на чл.19, т.3 от ЗУО, 

разходи финансирани с приходи от такса за водовземане на минерални води и други. 

Озеленяване - 5 040 440 лв., в т.ч. разходите и на общинското предприятие „УПО" в размер 

на 1 390 440 лв. 

Чистота - разчетените средства по план - сметката за дейност „Чистота" са в размер на 

40 529 100 лв., в т.ч. разходите в дейност 623 „Чистота" - 33 100 714 лв., ДДС планирано по 

§ 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите", начислен, съгласно чл. 163 „а" на

глава XIX „а" от ЗДДС, за доставките на стоки и услуги, посочени в Пр.№ 2 от ЗДДС и 

трансфери към община Аксаково в размер на 3 841 378 лв. по §61-02 „Предоставени 

трансфери (-)".

В тази дейност са планирани и капиталови разходи в размер на 4 294 165 лв.

Геозащита - 1 420 000 лв. за укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност

"Свети Никола", гр. Варна - 1 етап

Други дейности по опазване на околната среда - 13 736 922 лв. В тази дейност са 

заложени средствата за обекти по благоустрояване на градската среда и инженерната 

инфраструктура , на общинското предприятие „Инвестиционна политика" в размер на 

1 600 100 лв. и на общинското предприятие „УПО" в размер на 659 040 лв.

По-крупни капиталови обекти в дейността: 

- Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул.

"Люляк", район "Приморски", гр. Варна, в т.ч. доклад за оценка на съответствието,СМР, СН,

ТП, комплексен и окончателен доклад - 479 268 лв.

- Технически проект за изграждане на "Аспарухов парк" - 300 000 лв.

- Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект:"Крайезерен парк

,, Казашко" в УПИ 11 - ,,Парк" / ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана на с. Казашко, с адрес ул.

,, Рибарска", с. Казашко, община Варна", в т.ч. строителен надзор- 163 388 лв.

- "Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито 

и фитнес на открито в ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. ,,Сливница" / ул." Отец Паисий", район 

,,Одесос", гр. Варна, в т. ч. проектиране, авторски надзор, СМР и други - 284 995 лв.

ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО" 

Бюджетът на функцията възлиза на 29 004 000 лв. е разпределен по дейности, както 

следва: 

Дейности по почивно дело и социален отдих - 214 298 лв. - общинска дейност. Дейността 

включва разходите за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, обслужващ 

общинските почивни бази, както и разходите за издръжка на самите бази. 

Спорт за всички - 36 484 лв. - преходен остатък от 2019 г. за държавна дейност. В тази 

дейност се отчитат целевите средства от Централния бюджет 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 
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физическо възпитание и спорт. Получават се под формата на обща субсидия за 

делегираните от държавата дейности и се отчитат по съответните разходни параграфи, 

съгласно одобрените от МОН проекти на училища и детски градини. 

Спортни бази за спорт за всички - общинска дейност с бюджет за 2020 г. в размер на 

17 200 817 лв. В бюджета на дейността се включват разходите за общинското предприятие 

„Спорт Варна" в размер на 6 320 773 лв. и средствата, обезпечаващи програма „Спорт" за 

1 411 000 лв. с всички спортни събития, по важни от които са: 

- Ученическа Купа "Варна" 2020;

- Варненска студентска универсиада;

- Международни турнири, състезания и фестивали на бойните спортове - кикбокс, джудо,

бокс, карате киокушин ;

- Национални и градски ралита и мото прояви;

- Международен турнир по спортна гимнастика;

- 44 -ри Международен бридж фестивал;

- Международен турнир за "Приза на Н.В. Царица Маргарита Българска";

- Фестивал на плажните спортове "Варненско лято";

- Регата Варна - Ченъл Къп;

- Международен турнир по ветроходство

- 51-то Рали "България"

- 80 - ти юбилеен Плувен маратон "Галата - Варна" и др.

Оркестри и ансамбли - общинска дейност, бюджет - 92 611 лв. Средствата осигуряват 

издръжката на хоровата школа „Морски звуци" към община Варна и любителски състави и 

формации. 

Читалища - 1 376 697 лв. Община Варна оказва методическа помощ на читалищните 

настоятелства за превръщане на читалищата в съвременни културни средища, особено на 

тези в селата и отдалечените от градския център квартали. Планирани са и 

100 000 лв. за дофинансиране на делегираната държавна дейност за творческото развитие 

на Фолклорен ансамбъл „Варна". 

Музеи и галерии с регионален характер - 3 020 855 лв. Регионалният исторически музей, 

Градската художествена и Графична галерия прилагат системата „делегирани бюджети", 

като реализираните приходи от услуги и входни билети остават в тяхно разпореждане и се 

влагат за откупки на музейни експонати, подцръжка на базите и др. Цените на услугите и 

входните билети са утвърдени с „Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси - цени на услуги на територията на община Варна", приета от Общински съвет - Варна. 

Планирани са 1 316 710 лв. за дофинансиране на делегираната държавна дейност, в т.ч. 

46 21 О лв. за капиталови разходи. 

Обредни домове и зали 710 000 лв., от които 10 000 лв. за помощи по решение на 

Общински съвет" за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за 

социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица и 700 000 лв. за 

обезщетения за отчуждаване за земя на Гробищен парк "Запад", с. Тополи. 

Зоопарк - общинска дейност с бюджет от 1 795 054 лв., от които за капиталови разходи 

1 200 000 лв. - за реконструкция и модернизация на зоопарка. 

Библиотеки с национален и регионален характер-1 276 093 лв., в т.ч. за дофинансиране 

на държавната дейност в размер на 168 450 лв. за заплати, осигурителни вноски на 

персонала и издръжка на библиотеката. 

Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина - 1 350 лв. 
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Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело - 289 875 лв. , в т.ч. за: 

- храм "Св. мчк. Прокопий Варненски" - субсидия в размер на 215 000 лв., в т.ч. 120 000 лв. за

вертикална планировка, 95 000 лв. за вътрешни дървени врати, парапети - емпория и др.

- катедрален храм "Св.Успение Богородично" - 70 000 лв./преходен остатък от 2019 г./ на

основание решение на Общински съвет 1532-5 т.3 т.21 от протокол № 37/30.01.2019 г.,

договор Д 19000655ВН/10.04.2019 г. и Анекс Д 19000655ВН_ОО2/22.11.2019 г./;

- джамия в кв. Аспарухово - 4 875 лв. на основание решение на Общински съвет № 1289-3

т.2 от 28.06.2018 г. - преходен остатък/

Други дейности по културата - бюджет за 2020 г. в размер на 2 989 866 лв.

В бюджет е включена и богата общинска Програма за международни и местни културни 

прояви за 2020 г., която възлиза на 3 484 675 лв. и отразява общинската политика в 

областта на културата, като нейните основните дейности са насочени в различни сфери по 

културния календар на основата на съществуващите традиции и нови събития: 

Национални и градски празници 

Международни фестивали 

Събития и проекти, организирани и съорганизирани от община Варна 

Културна програма в туристическите комплекси 

Общински фонд "Култура" в изпълнение на чл. 36 от Закона за закрила и развитие на 

културата 

Естетизация на градската среда 

Съвместно финансиране по договори с Министерство на културата и община Варна и 

др. 

Подпомагане дейността на НЧ"Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл "Варна" в 

изпълнение на Програма за устойчиво творческо развитие - 2020 г. и др. 

Капиталови разходи във функцията са в размер на 12 788 389 лв., като по-крупните обекти 

са, както следва: 

Основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак" - 980 268 лв. 

"Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен", кв. 36 по 

плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес 

ул. ,, Студентска", гр. Варна, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др. - 1 194 385 лв. 

"Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс", кв. 36 по плана на кв. 

,, Виница", гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. ,,Албатрос", кв. ,,Виница", гр. 

Варна, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др. - 1 182 062 лв. 

"Многофункционален спортен комплекс в УПИ Vlll-190 „за стадион", кв. 21 по плана на 

IV м.р. на ж.к. ,,Владислав Варненчик", гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес 

ж.к. ,,Владислав Варненчик", гр. Варна", в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие и др. - 5 

905 589 лв. 

СК "Простор" - основен ремонт - покривна конструкция Зала борба и административна 

сграда, ел. инсталация за всички зали и административна сграда, в т.ч. проектиране, 

СН и други - 917 000 лв. 

Проектиране .енергиен одит и изграждане на топлообменни станции за утилизиране 

на геотермална топлина в ПК "Приморски" - 300 000 лв. 
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ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" 

Бюджетът на функцията е в размер на 31 592 000 лв. Бюджетът включва разходи,

свързани с реализирането на дейноститие по транспорта, реализация на програмата за 

развитие на туризма на територията на община Варна и други дейности, както следва: 

Други дейности по селското и горско стопанство,. лов и риболов - 64 976 лв., в т.ч.

14 976 лв. за изработване на парцеларен план и технологичен план за Рибарско пристанище 

"Варна", включително зоната за маневриране и зоната за подхождане разположено върху 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, представляващ ПИ с индентификатор 

10135.5502.551. 

Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата -

бюджетът е в размер на 1 315 000 лв., в т.ч.: 

1 000 000 лв. за вертикална и хоризонтална маркировка на уличната мрежа 

315 000 лв. за капиталови разходи - за изграждане на повдигнати пешеходни пътеки с 

осветление, изграждане на светофарна уредба на бул. Васил Левски при км.2+875, 

район Одесос, район Младост и светофарна уредба на кръстовището на бул. "Мара 

Тасева", бул. "Първи май" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" по плана на 27 - ми и 29 -ти 

м. р., р-н "Аспарухово", гр. Варна, в т.ч. проектиране и строителен надзор и други. 

Служби и дейности по поддържане, изграждане и ремонт на пътищата - трансфер за

зимно поддържане в размер на 237 368 лв., в т.ч. 4 968 лв. - преходен остатък от 2019 г. 

Други дейности по транспорта и пътищата - общо бюджетът е в размер на 20 298 354 лв.

В тази дейност са заложени средствата за помощи по решение на Общински съвет - Варна в 

размер на 9 422 224 лв. по Приложение 9 към бюджета на общината, в т.ч. 210 000 лв.

преходни от 2019 г. 

В дейността са включени и разходите на общинското предприятие „ТАСРУД" в размер 

на 1 О 876 130 лв., в т. ч. капиталови разходи в размер на 254 500 лв. за система за 

видеонаблюдение на кръстовища, бордови компютри, валидиращи устройства, 

микропроцесорни модули, модем, монетоброячни машини, софтуер мониторинг за картии др. 

Туристически бази - това са дейностите, заложени в програма „Социален туризъм" в

размер на 21 000 лв. Главна цел на програмата е да създаде условия и възможности за 

приобщаване на варненци към организирано практикуване на социален туризъм с оглед 

подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, приобщаване към природата, 

повишаване на екологичната култура и възпитание в опазване на околната среда. 

Приюти за безстопанствени животни - 489 095 лв. за дейността, обезпечаваща

задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на 

мероприятията по овладяване на популацията на безстопанствените животни, като в 

приходната част на бюджета са заложени 60 000 лв. от „Общинска такса за притежаване на 

куче". 

Органи и дейности по приватизацията - 336 791 лв., съгласно приложението за разчета

за разходите, финансирани от приватизационни сделки, в т.ч. 226 091 лв. преходен остатък 

от 2019г. 

Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина - 324 604 лв.

Други дейности по икономика - общинска дейност с бюджет в размер на 8 504 812 лв. и

включва дейност „Хранителен комплекс" - 735 262 лв., Други дейности на община Варна -

7 561 963 лв., район Владислав Варненчик - 56 100 лв., район Младост - 23 100, кметство 

Каменар - 5 400 лв. и Туристически информационен център - 123 587 лв. Туристически 
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информационен център - Варна се грижи за популяризирането на Варна като туристическа 

дестинация, като обединява усилията на всички варненски обществени институции, частни 

предприятия от сферата на културата и туризма, както и неправителствени 

организации. Предоставя информация за: 

• природни, исторически и религиозни забележителности и атракции на територията на

гр. Варна и България;

• места за настаняване, места за развлечения, културни събития и мероприятия на

територия на гр. Варна и България;

• транспортна инфраструктура и достъпност до туристическите обекти и дестинации и

др.

В тази дейност намират място и едни от най-важните дейности на общинската 

администрация в областта на развитието на туризма в региона. Тези дейности и цели се 

осъществяват чрез Програмата за развитие на туризма на територията на община Варна. В 

нея са включени следните по-важни мероприятия и дейности: 

участие на община Варна в международни туристически борси и изложения, в т.ч. и в 

страната, презентации на каталозите на немските туроператори ТУИ, Дер Туристик и 

др. 

Реклама в онлайн канали и бордни списания на авиопревозвачите 

Изработване на печатни и електронни рекламни материали и карти на Варна и на 

България за разпространение на изложения в страната и чужбина 

Експедиентски пътувания 

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма и други. 

ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ" 

Общо за функцията са планирани 2 319 000 лв. разходи по обслужването на общинския 

дълг - лихви по емисии на общински ценни книжа, лихви по заеми от страната, лихви по 

заеми от банки, такси за външни услуги, такси ангажимент по заеми и други финансови 

услуги. 

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ 
ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ 

ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2020 г. 

През 2020 г. Община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на 

Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз по 

сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми и проекти. 

През 2020 г. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз по оперативни програми и проекти в община Варна общият размер на приходите 

възлиза на 108 370 000 лв., в т.ч.: 
• Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (безвъзмездно

финансиране от ЕС) - 97 455 843 лв.;
• Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(съфинансиране/недопустими разходи от община Варна) - 14 370 530 лв.;
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• Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС

(заемообразно от община Варна) - ще бъдат предоставени средства от бюджета в

размер на 4 313 009 лв. и възстановени средства в размер на 7 769 382 лв.

Капиталовите разходи по проекти възлизат на 100 653 350 лв. 

През 2020 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани по линия на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз 

(ЕС) по следните оперативни програми: ОП „Околна среда" 2014 - 2020; ОП „Региони в 

растеж" 2014 - 2020; ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020; ОП „Добро 

управление" 2014 - 2020; ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013; Програма за морско 

дело и рибарство 2014 - 2020 г.; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -

2020 - функция „Образование", с конкретен бенефициент МОН. 

По ОП "Околна среда 2014 - 2020 г." община Варна ще реализира проекти с обща 

стойност на проектите 122 528 804 лв.: 

• Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за

отпадъчни води в агломерация к.к. ,,Златни пясъци", Община Варна";

• Проект "Екологично чист транспорт за Варна" - по този проект бенефициент е

община Варна в партньорство с „Градски транспорт" ЕАД-Варна. Общата стойност

на проекта е 85 378 649 лв., от които размерът на БФП е 69 999 999 лв. и 15 378

650 лв. - собствен принос за недопустими разходи на община Варна. Проектът

предвижда доставка на 60 броя електрически автобуса, от които 40 бр. - тип

„соло", 20 броя - тип „съчленен" и доставка и монтаж на 60 броя станции за бавно

зареждане и 2 броя станции за бързо зареждане.

По ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 община Варна ще реализира проекти на обща 

стойност на проектите 78 403 976 лв., в т.ч.: 

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

• Проект "Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза";

• Проект "Бюджетна линия за Община Варна - бенефициент по приоритетна ос 1 на

ОПРР 2014 - 2020";

• Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради -

сградата на ОДМВР - Варна";

• Проект "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и

ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на

деменция и техните семейства" на територията на община Варна";

• Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна".

Проектните предложения по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 на обща стойност 

23 155 466 лв., с които община Варна кандидатства през 2019 г. и чиято реализация ще 

стартира през 2020 г. са: 

• Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "П. Р. Славейков

1928" - индикативна стойност на проекта 3 309 281 лв.;

• Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна -

индикативна стойност на проекта 7 163 217 лв.;

• Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на

територията на град Варна - индикативна стойност на проекта 1 689 481 лв.;

• Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в община Варна
- индикативна стойност на проекта до 9 779 150 лв.;

• Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна -
индикативна стойност на проекта 1 214 337 лв.
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По ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 община Варна ще реализира 

проекти с обща стойност на проектите 3 188 151 лв. : 

• Проект "Приеми ме 2015";

• Проект "Общностен център за деца и семейства - Варна";

• Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки

множествени увреждания";

• Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията

на община Варна".

По ОП "Добро управление" 2014 - 2020 община Варна ще реализира: 

• Проект "Функциониране на Областен информационен център - Варна" - договорът

за БФП по този проект е на обща стойност 500 000 лв. (100% БФП).

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

проекти с обща стойност на проектите 14 154 040 лв. : 

• Проект "Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината",

местност "Карантината", район "Аспарухово", община Варна";

• Проектно предложение "Създаване на морски образователен център, обновяване и

оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", град Варна";

• Проектно предложение "Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и

подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското

наследство"

През 2020 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани от Други средства от 

Европейския съюз {ДЕС) по проекти и програми в бюджета на община Варна 

(международни проекти), във функция „Образование" - по секторна програма 11 Еразъм+" 

д. 388 и във функция „Култура и религиозни дейности" - РБ „П. Славейков" - Варна на 

обща стойност 267 094 лв., в т.ч.: 

• mySMARTLife "Интелигентни и устойчиви градове" - по Програма Хоризонт 2020 на

Европейската комисия;

• City Changer Сагgо Bike - Товарно колело, променящо града по Програма

"Хоризонт" 2020;

• FESТIVALLINKS в помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото

предизвикателство за развитието на публиката - по програма Творческа Европа;

• Еuгореапа Common Culture - съфинансиран от Механизъм за свързване на Европа

на Европейския съюз (ще се реализира от РБ „Пенчо Славейков");

• Сътрудничество и обвързаност чрез библиотечната технология - CULT - по

програма Еразъм+ (ще се реализира от РБ „Пенчо Славейков").

През 2020 г. община Варна във функция „Образование" ще продължи да реализира 

проект, финансиран със средства по Други международни програми {ДМП). 

През 2020 г. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване 

"Николай Хайтов" ще изпълнява дейности по проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане 

принципите на дуалното обучение в българската образователна система" (проект 

"Домино"). Проектът е финансиран в рамките на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество чрез Министерството на образованието и науката /МОН/ и покрива 100% 

от размера на одобрените разходи. 
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Бюджетът на община Варна за 2020 г. се основава на ясни приоритети и проекти за 

устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на дейностите и разходите 

през годината . Чрез бюджета на община Варна за 2020 г. са осигурени средства за: 

./ реализиране на общински програми по различните направления и функции в

размер на 14 674 х.лв .

./ предоставяне на помощи от бюджета, в т.ч. и по решение на Общински съвет в

размер на 9 966 х. лв .

./ в бюджета за 2020 г. са предвидени 17 о/о увеличение на заплатите на

педагогическите специалисти и 1 О % на всички останали служители, заети в

различните функции .

./ реализиране на европейски проекти пппрограми - общо в размер на 108 370 х.лв .

./ дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 15 803 х.лв .

./ Капиталова програма на общината за 2020 г. е в размер на 158 544 х. лв. заедно

със средствата от Европейските програми и проекти

./ бюджетът за 2020 г. ще способства за създаване на благоприятни условия за

развитие на местната икономика и подобряване на качеството на живот на

гражданите. Съществен принос за постигане на тези цели има и реализирането на

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни и

национални програми .

./ бюджетът спомага за надграждане и доразвиване на положителните традиции от

предходните години и допринася за модернизиране на инфраструктурата и новия

облик на гр. Варна.
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