ПРИПОЖЕНИЕ 19
ОБЩИНА ВАРНА
РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.,
ФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
ПРОГРАМА ТУРИЗЪМ БЮДЖЕТ 2020 г.
ДЕЙНОСТ
1. ВСИЧКО ПРИХОДИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
§ 13·08 Приходи от туристически данък през 2020 r. в размер на 4 200 000 лв.
Начално салдо към 01.01.2020 r.
11. ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ОТ ПРИХОДИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и
изложения:

Участие на Община Варна в ме>I\Цународни 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 аеиопревозвачите
Изработване на печатни и електронни рекламни материали и карти на Варна и на България за
разпространение на изложения в страната и чужбина
Експедиентски пътувания

Бюджет
2020 г.
4 203 779
4 200 000
3 779
4 203 779
287 000

140 000
20 000
112 000
15 000

Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на
информационното обслужване на туристите:

123 587

Издръжка на Туристически информационен център през 2020 г.

123 587

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за
развитието на туризма:

1 432 200

Безплатни пешеходни турове за индивидуални туристи съвместно със Съюза на екскурзоводите в гр. Варна

8 000

Екскурзоводско обслужване на делегации, посещаващи града по покана на Община Варна
Нови туристически продукти, проучване и анализи, инициативи и събития, свързани с промотиране на туризма
на територията на община Варна

3 200
100 000

Организиране и участие в конференции, работни срещи с туроператори и медии и други иновативни
маркетингови дейности

100 000

Организиране и прове>I\Цане на Национално състезание „Най-добър млад хотелиер", организиран от Съюза
на хотелиерите по §45 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически пица с нестопанска цеп"
Организиране и прове>I\Цане на Национално състезание „Най-добър млад аниматор", организиран от Съюза
на хотелиерите по §45 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически пица с нестопанска цеп"
Празници на гроздолечението, виното и С ПА терапиите с грозде и гроздови продукти в курорта „ Св. Се.
Константин и Елена", организирани от фондация „Св. Се.Константин и Елена" по §45 , Субсидии и други текущи

20 000
20 000

трансфери за юридически лица с нестопанска цел"

15 000

Популяризиране на к.к „Се.Се.Константин и Елена" в Чу>!\Цестранни TV програми, организирано от фондация
,,С в. Се.Константин и Елена" по §45 , Субсидии и други текущи трансфери за юридически пица с нестопанска цеп"

30 000

Организиране на бизнес срещи с участието на община Варна с представители на туристически пазари,
организирано от Варненска асоциация на туристическите агенции по §45 "Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел"

Организиране и прове>I\Цане на туристическо изложение „Туризъм Експо Дестинация Варна 2020",
организирано от Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите по §45 "Субсидии и други текущи

15 000

трансфери за юридически лица с нестопанска цел"

20 000

Организиране и прове>I\Цане на „На върха на ножа" - 1,улинарно състезание за непрофесионалисти,
организирано от Клуб на професионалните готвачи по §45 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически

10 000

лица с нестопанска цел"

Провеждане на Черноморски туристически форум, организиран от Варненска туристическа камара по §45
•rсубсидии и други текущи трансфери за юриди чески лица с нестопанска цел"

Провеждане на кулинарна изложба ,,Да споделим Никулден" от Варненска туристическа камара по §45
"Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел"

Организиране и провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и храна", организиран от Българската
асоциация на сомелиерите и виноценителите по §45 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически пица с

нестопанска цел"

Честване на „Международен ден на екскурзовода", организирано от Съюз на екскурзоводите в България по

§45 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически пица с нестопанска цап'

Международен лекоатлетически маратон Варна 2020
51�то Рали '1 Бълrария 11

Международен турнир по плуване „Black Sea Cup"
Международен турнир за ,,Приза на Н.В. Царица Маргарита Българска"
Международен турнир по тенис на корт от календара на IТF и БФТ
80 - ти юбилеен Плувен маратон „Галата - Варна"
Международен турнир по спортна гимнастика
Международен турнир по ветроходство
Vl-ти Черноморски Младежки игри 2020
Международен турнир по художествена гимнастика „Руми и Албена"
Регата Варна - Ченъл Къп
Регата „Кор Карали"
Международен музикален фестивал

20 000
3 000

10 000
3 000
50 000
40 000
20 000
15000
35000
20 000
30 000
25000
35000
13 000
10 000
7000
520 000

Международна лятна академия

35 000

Международен майски хоров конкурс и национални хорови празници

80 000

Културна програма в туристическите комплекси
Международен фолклорен фестивал

30 000
75000

Конференция „Съвременно визуално изкуство"

15 000

Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти

16 000

Поддържане на сайт за нуждите на дирекция „Туризъм''

1 000

Поддръжка на информационна система „Туристически обекти" и разработка на модул „Електронно досие"

10 000

Техническа поддръжка и подмяна на повредени елементи на информационни табели
Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината:

5 000
49800

Консултатски договор за анализ на туристическия пазар в Германия

19 800

Програма за развитие на туризма в община Варна 2020-2030 г.

30 000

Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината,
включително местните пътища до туристически обекти

2 285192

Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи, в т.ч. по райони:

2 185 192

Представително поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета

750 000

Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи в район Одесос

560 000

Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи в район Приморски 1

550 000

Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи в район Приморски 2

200 000

Паркоустрояване - поддържане и изграждане на зелени площи в район Аспарухово
Извършван е на предпроектни проучвания за благоустрояване, в т.ч. археологическо проучване на
парковата площ в пространството между ул. ,,Козлодуй", ул. ,,Цар Симеон 1", ул. ,,Цариброд" и ул. ,,Л.
Заменхоф"

125192

Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответнат а организация за

управление на туристическия район

Членство в национални и туристически организации, в т. ч. и взаимодействие в организацията за управление
на туристическия сезон

100 000
10 000
10 000

