Приложение NОЗ7
ПРОТОКОЛ

ОТНОСНО: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА
ВАРНА

Днес, 26.01.2021 г. чрез онлайн платформа Clsco WebEx Meeting от 16,30 часа се
проведе публично обсъждане на Проектобюджета за 2021 г. на община Варна. На
публичното обсъждане присъстваха г-н Христо Иванов - земестник-кмет на община Варна,
г-н Тодор Иванов - заместник-кмет на община Варна, г-жа Стефка Господинова - директор
на дирекция "Финанси и бюджет\ инж. Петър Гърбузов - дирекор на дирекция „Инженерна
инфраструктура и благоустрояване", г-жа Нели Йотовска - началник отдел „Бюджет", инж.
Тихомир тимов - началник отдел „Общинс1<а инфраструктура", директори на дирекции в
общинаВарна и представители на общинската администрация онлайн. Публичното
обсъждане се откри от господин Христо Иванов - заместник кмет на община Варна - водещ
на публичното обсъждане.
Христо · Иванов: Здравейте на всички. Започваме публичното обсъждане на
проектобюджета на община Варна за 2021 година. Публичното обсъждане· на
проектобюджета на община Варна за 2021 година се провежда в изпълнение на чл.84, ал.6
от ЗПФ и чл.23 от Наредбата 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. Предвид спазването на противоепидимичните мерки
и забраната за организиране на мероприятия на закрито, публичното обсъждане на
проектобюджета на община Варна за 2021 г. ще се провежда онлайн чрез платформа Clsco
WebEx Meeting. Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на община
Варна. Проектобюджетът е представен в достъпен и разбираем за гражданите вариант ·и по
окрупнени показатели.
Публичното обсъждане се проведе по следния дневен ред: презентация на проектобюджета
за 2021 г., въпроси и мнения по проектобюджета за 2021 г. За публичното обсъждане на
проектобюджета за 2021 г. ще се води протокол, отразяващ представянето на проекта за
2021 година на общината и постъпилите становища, въпроси и изразените мнения от
присъстващите на публичното обсъждане и отговорите.
Протоколчици ще бъдат:
Тодорка Петрова - главен експерт „Бюджет"
Величка Шабова - главен инспектор отдел „Финансов анализ и контрол".
До момента на публичното обсъждане са подадени въпроси по проектобюджета за
2021 г. на електронната п оща от следните граждани: 31
Димитрова, Г•
Шаламандов, С
Георгиева, С
Николова, инж. й
В•
Георгиева,
Д1
Ганчев. съгласно публикуваната покана за публичното обсъждане на
проектобюджета на община Варна за 2021 г. всички желаещи граждани по време на
обсъждането могат да задават въпроси и да изказват мнения на посочените в поканата
елкетронни адреси. Изписани са в поканата. Освен това е осигурено включване във
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виртуална стая с предварително заявено участие в конкретното публично обсъждане на
електронна поща. До момента са записани 8 /осем/ граждани с желание за живо включване
в публичното обсъждане. На поставените от гражданите въпроси ще бъде отговорено на
публичното обсъждане след презентацията на проектобюджета. Давам думата на г-жа
Стефка Георгиева за представяне на проектобюджета за 2021 г.
Стефка Господинова - директор на дирекция «Финанси и бюджет»
Стефка Господинова: Благодаря на г-н Зам.-кмета г-н Христо Иванов. Проектобюджет на
община Варна за 2021 г., тема, която ни вълнува, тема, която е нашето бъдещо развитие за
2021 г. Както каза г-н Иванов в момента има активни е-мейли. Всички въпроси, които ще
възникнат по време на обсъждането, както мнения и предложения може да продължавате
да задавате на тези е-мейли, които ще бъдат оформени в протокола от публичното
обсъждане, който ще бъде неразделна част от внесения проектобюджет за 2021 г.

Проектобюджетът на община Варна за 2021 г. е разработен на базата всички
нормативни изисквания, касаещи тази тема, а това са:
- Закон за публичните финанси
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на община Варна
- ЗДБРБ за 2021 г. /Държавен вестник, брой 104 от 08.12.2020 г./
- РМС №790 /30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности за 2020 г.
- ПМС 408/23.12.2020 г. за изпълнение на Държавния бюджет за 2021 г.
- Указания за съставяне и съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и
на сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 година - ФО № 1 /18.01.2021
г. на Министерството на финанасите.
И естествено той е съставен на база предложенията на:
кметовете на райони и кметства; директори на дирекции; директори на всички
бюджетни звена, които са второстепенни разпоредители с бюджет; обществени и
консултативни съвети; неправителствени организации.
По приходната част е базиран на предложения на дирекции "Местни данъци" и "Общинска
собственост, икономика и стопански дейности", и второстопенни разпоредители с бюджет.
Проектобюджетът на община Варна за 2021 г. възлиза на 556 700 000 лв., като в
.:
т.ч
I. Бюджет - 488 070 000 лв.
II. Бюджет със средства от Европейски проекти и програми - 68 630 000 лв.
В проектобюджета за 2021 г., са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са
насочени изцяло към подкрепа на гражданите на община Варна, на широк кръг съграждани
с различни потребности в настоящата кризисна ситуация, пенсионери, социално слаби
граждани, учители, деца, ученици, младежи, спортни и културни деятели, както и към
бизнеса, което характеризира бюджета като антикризисен в тези условия. Същевременно
бюджетът е насочен към развитието на града и естетизация на градската среда.
Основни приоритети в управлението, които намират отражение при съставянето на
предложения пред вас проектобюджет за 2021 г.:
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•
•

•

Приоритет Варна - Град на знанието. Функция „Образование" в проектобюджета
заема 38% от общия бюджет за 2021 г.
По инициатива на Кмета на община Варна, на 12 август 2020 г. в гр. Варна се сключи
меморандум за сътрудничество и партньорство, който отчита изградените връзки
между наука и бизнес и положителната динамика в секторите с най-висока добавена
стойност. Документът бе подписан от община Варна, Икономически университет Варна, Медицински университет - Варна, ВВМУ „Никола й. Вапцаров", Технически
университет - Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", Математическа гимназия „Д·р Петър
Берон", компании от сектора на информационните и комуникационни технологии,
индустрията и услугите, научноизследователски и аналитични организации. Тези
институции ще участват в общи проекти и инициативи, които предполагат
сдружаване и съвместна работа, отчитайки, че Варна е най-големият и перспективен
образователен и икономически център в Северна България, в който има постоянен
приток на млади и активни хора. Ключови за развитието на града са шестте висши
учебни заведения с близо 30 хиляди студенти, както и математическата и езиковите
гимназии. Приоритетът - Варна - Град на знанието категорично утвърждава града ни
като национален център за образование и наука. Още повече, че през 2020 г. Варна
спечели за втори път приза "Град на Знанието" в класацията "Кой е най-добрият град
за живеене" на Дарик радио, проведена тази година съвместно с Фондация "Америка
за България". Именно образованите млади хора са факторът, който ще движи града
напред, затова продължаваме да инвестираме в тях.
Продължават инвестициите в образователната инфраструктура, община Варна
спечели по програма на МОН - 12 проекта на обща стойност 41 200 000 лв. за ремонт
и реконструкция на детски градини, ясли и училища, като по тази програма е
осигурено финансиране от Държавния бюджет за 31 200 000 лв.
Приоритет в управлението, което намира пряко отражение в представения
проектобюджет за 2021 г. това е Икономическо развитие на Варна и
естетизация на градската среда. За последните 5 г. бюджетът на гр.Варна

отбеляза ръст в двоен размер и се наблюдава значително увеличение на
инвестиционната активност, като през 2021 г. община Варна ще реализира проекти
със средства от Европейския съюз в размер на 68 630 000 лв. В процес на подготовка
са проекти, с които общината е готова да кандидатства през новия програмен период
за европейско финансиране, съобразно новия План за интегрирано развитие на
община Варна за периода 2021-2027 г.
Съвместно с община Аксаково се реализира проект, който има за цел изграждането
на модерна индустриална зона, в която да намерят място стратегически инвеститори
с модерно производство.
Продължава и през 2021 г. рехабилитацията и реконструкцията на улици и
междублокови пространства, като всичко това ще допринесе за утвърждаването на
града като модерен град с удобни квартали - целта е хармонично развитие на града.
В проектобюджета за 2021 г. на община Варна са заложени и много акценти и
параметри, които са насочени както казах към подкрепа на широк кръг от нашите
съграждани с различни потребности, както и към бизнеса, а именно:

Запазване на данъчната тежест - не се предl'!ижда увеличение на размера на

данъците и общинските такси

увеличен е размерът на минималната работна заплата, която от 1 януари е

650 лв.;
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увеличение се залага в проектбюджета на трудовите възнаграждения, в т.ч.
увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал във
функция „Образование" средно с 15 %;
редица мерки за подпомагане на таксиметровия бранш - таксиметровите
превозвачи във Варна ще бъдат подпомогнати финансово през 2021 г, като се
предвижда те да плащат данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на
300 лв., вместо определения годишен данък от 690 лв. Разликата от 390 лв. ще
бъде компенсирана от Държавния бюджет;
за периода 01.06.2020 г. до 31.12.2021 г. се освободиха от заплащане
задължените лица, ползватели на услугите за издаване на разрешение за
таксиметров превоз на пътници и за издаване на комплект от 2 броя холограмни
стикери към разрешение за таксиметрова дейност;
други мерки са насочени към обекти, които попадат в обхвата на заповед на
Министъра на здравеопазването и са преустановили дейност поради пандемията,
те се освобождават от заплащане на такси, наеми и цени на услуги;
освобождават се от такси за детски ясли и детски градини - родителите на
деца, които не посещават тези детски заведения за времето на епидемиологичната
обстановка - изцяло или с определен размер, съобразно посещаемостта;
освобождават се изцяло от заплащане на такси за детски градини родители на
деца с доход, равен или под линията на бедност в задължителното предучилищно
образование;
с цел подпомагане заплащането на таксата от родителите се намалява
дължимата такса от 48 лв. на месец на 40 лв. за дейностите по хранене в
задължителното предучилищно образование в целодневна или полудневна форма
на организация;
освободени са от такса тротоарно право обекти, които попад в заповед на
Министъра на здравеопазването с преустановена дейност;
в областта на спорта се предпиремат мерки за подпомагане на спортните клубове
в града чрез безвъзмездно предоставяне на базите за ползване от тях за срок
от 5 години и се освобождават от заплащане на режийните разноски към община
Варна за ползването на тези б<1зи.
Реализиране на европейски проекти - казахме общо в. размер на 68 630 000 лв.
Община Варна има огромен опит в изпълнението на проекти по различните
оперативни програми. До момента са инвестирани близо 600 млн. лв. през
програмен период 2014 - 2020 г. Започна и разработването на План за интегрирано
развитие на община Варна за периода 2021-2027 г., който трябва да бъде изготвен
ДО 31.03.2021 Г,
През 2020 г. община Варна кандидатства с шест нови проектни предложения
на обща стойност 4 134 млн. лв., които ще се реализират през 2021 г.
Продължава политиката на общината за предоставяне на помощи по решение на
Общинския съвет в областта на здравеопазването, социалното подпомагане и транспорта,
като в бюджета са заложени:
помощи за лечение на граждани - 153 806 лв.
помощи за асистираната репродукция /инвитро/ - 306 194 лв.
помощи за социално битови нужди на социално слаби хора за 200 000 лв.
подпомагане на деца на загинали полицаи - 9 600 лв.
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помощи за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги- 15 000 лв.
помощи за разходи за транспорт по групи правоимащи по решение на Общински
съвет за 9 602 504 лв.
Общо помощите заложени в проектобюджета за 2021 г. са в размер на 10 287 104 лв.,
като са в повече спрямо тези за 2020 г. с 321 370 лв.

•

Община Варна продължава работата по различни общински програми насочени
изцяло към гражданите и подпомагане, както на младите хора, така и на културните
и спортните деятели и дейци, както и за превантивна дейност в здравеопазването с
различни програми с различна насоченост. Общия размер заложен в проектобюджета
за общински програми е 12 408 109 лв.
Във функция Отбрана и сигурност или това е общинска програма за превенцията на
рисково поведение сред деца и млади хора - 180 000 лв.;
Във ф-я Образование - 4 общински програми са насочени относно младежки
дейности, приобщаващо образование на различни етнически групи, квалификация
на педагогически специалисти и творчески заложби на ученици и студенти общо за
923 970 лв.;
Ф-я Здравеопазване - 16 общински програми са заложени в проектобюджета за
профилактика, рехабилитация, скрининг и лечение на различни заболявания общо
за 329 000 лв.;
Ф-я Социално подпомагане и грижи - социална програма по различните направления
за 4 040 539 лв., в т.ч.: осигуряване на топла храна на 1 200 социално слаби
граждани; издръжка на 24 пенсионерски клуба, предвидено е и разкриване на нови
два пенсионерски клуба; социални асистенти за 1 161 600 лв., обслужващи 120 деца
със специални образователни потребности; лични асистенти, чрез които се
осигуряват социални услуги в домашна среда за около 900 души с увреждания и лица
над 65 години. Реализиране на програма Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19 - за 300 лица, затруднени да осигуряват сами прехраната си; издръжка на
Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, което е в размер
на 614 365 лв.; предоставяне на 58 броя социални услуги: в социални центрове и 6
броя второстепенни разпоредители с бюджет, които също осъществяват социални
услуги.
Във ф-я Култура, спорт и религиозни дейности се реализират две програми общо за
4 413 600 лв., в т.ч. за:
Спортна програма с различни спортни събития и подпомагане на спортните клубове
и спортни деятели в размер на 1 800 000 лв.
програма за Международни и местни културни прояви и събития в размер на 2 613
600 лв., включваща подпомагане на културните дейци чрез общински фонд "Култура"
за 1 000 000 лв. В покрепа на културните творци и деятели бяха направени промени
в правилата по фонд „Култура, с които се подпомагат по няколко направления. Тези
промени ще бъдат заложени и през 2021 г.:
v' беше дадена възможност за нова сесия, в която в настоящата ситуация
културните организации да имат равен достъп до фонда като адаптират, във
времето своите проекти.
,; Беше променен процентът собствен финансов принос, като от 30% той беше
смъкнат на 5% предвид условията Covld 19 за всички направления в Насоките
за кандидатстване на фонд „Култура";
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„

увеличи се допустимия процент на административните разходи в бюджета на
проектите от 10% до 25% като насоки подпомагащи кандидатстващите по тези
направления във фонд „Култура";
по направление „Нови организационни форми и медийни проекти" се даде
възможност на всички организации, които не взеха участие в предходните
сесии, като тази година отново ще се даде такава възможност, при която
максималната сума на отделен проект да е до 5 000 лв., а за индивидуални
артисти, регистрирани като лица, упражняващи свободни професии и
културни организации - 10 000 лв.
Във ф-я Икономически дейности - две програми са предложени общо за 2 521 000
лв., в т.ч.:
програма Туризъм за 2 500 000 лв. за подпомагане развитието на туризма в град
Варна
и програма Социален туризъм в размер на 21 000 лв.

„

•

Общо 27 на брой са общинските програми, изцяло насочени към гражданите с общ
бюджет от 12 408 109 лв. към различните слоеве от населението.
Всички тези акценти в проектобюджета на община Варна за 2021 г. са израз на
политиката на общината за предприети мерки за реализиране на един антикризисен
бюджет, изцяло насочен към възможно най-широк кръг от съгражданите ни и бизнеса в
ситуация на пандемия, в която се приложиха значителен брой ограничения за свободно
движение и спиране на дейността на цели икономически сектори. Предизвикателството пред
общините за бюджет 2021 г. е да намерят баланса между данъчните и административните
облекчения, насочени към засегнатите от кризата от една страна и от друга страна
запазването на финансовата стабилност на общината. До момента община Варна успешно
се справя с това предизвикателство.
Въпреки усложнената обстановка при изпълнението на бюджета през 2020 година,
поради разпространението на пандемията от COVID - 19, община Варна успя да се справи
с кризата и да запази стабилно финансовото си състояние, като бяха взети и приложени
множество антикризисни мерки, които подпомогнаха, както гражданите, така и бизнеса.
Доказателство за това е потвърдения Кредитен рейтинг на общината от Агенцията за
кредитен рейтинг /БАКР/ на 27.11.2020 г., след извършен мониторинг по време на
пандемията за финансовото състояние на община Варна, а именно потвърдения:
Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна
Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна
Кредитната агенция отбелязва в доклада си, че въпреки неблагоприятната
макроикономическа обстановка, община Варна успява да поддържа адекватно
функциониране на общинската администрация и да запази много добро финансово
състояние.
ПРИХОДИ

И така проекотбюджетът на приходите на община Варна за 2021 г. възлиза на 556 700 000
лв., в т.ч.:
I. Бюджетните проходи са 488 070 000 пв.
II, Бюджет със средства от Европейски проекти и програми - 68 630 000 пв.
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Разпределение на приходите по бюджета за 2021 г.:
Бюджет - 488 070 000 лв., в т.ч.:

- приходи за делегирани от държавата дейности - 209 103 960 лв.
- приходи за местни дейности - 278 966 040 лв., които представляват местните
дейности 57% от общия бюджет. Продължава тенденцията собствените проходи на община
Варна да са по-голям процент от общия бюджет, спрямо делегираните от държавата
дейности.
Само за делегираните от държавата дейности - 209 103 960 лв.:
- Неданъчните приходи са 200 640 лв.
- Общата субсидия е за 191 990 652 лв.
- И финансиране на дефицита/излишъка или преходния остатък в държвно
делегираните дейности в края на 2020 г., който се включва в проектобюджета за 2021г. е в
размер на 16 912 668 лв.
Приходите за местни дейности, както казахме в размер на 278 966 040 са показани

по източници на местните приходи на този слайд (25), като важно е да се отбележи, че :
Имуществените и други данъци са за 86 973 500 лв.
Неданъчните приходи са за 95 605 588 лв.
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС със знак ,, - " 7 778 178

И Финансиране на дефицита - излишъка - включително преходния остатък от 2020
г. за 27 814 591 лв.
Само имуществените и други данъци се образуват от различните направления на данъците,
като в т.ч. данък върху доходите на физическите лица е заложен със 773 500 лв.
Имуществените и други местни данъци 86 200 000 лв. в т.ч.:
Данък върху недвижими имоти за 32 000 000 лв.
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 30 000 000
лв.
Данък върху превозните средства - 21 700 000 лв.
Данък при придобиване на имущстевото по дарение и възмезден начин в размер на
30 млн.лв.
Туристически данък за 2 500 000 лв. Или както казахме всичко по това направление
за 86 973 500 лв.
Най-голям дял в напралението Имуществени и други данъци заема Данък върху
недвижимите имоти, Данък придобиването на имущество по дарение и възмезден начин и
Данък върху превозните средства.
Неданъчните приходи, съответно 95 605 588 лв. по различни направления са
показани тук в този слайд (28):

Приходи и доходи от собственост са за 35 233 600 лв.
Общински такси в размер на 39 669 500лв.
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Глоби,санкции и наказателни лихви - 4 502 972 лв.
Други приходи - 201 000 лв.
Естествено върху тези приходи са разчетени и необходимите средства за внасяне на ддс и
др. данъци върху продажбите, той се отразява със знак " - "3 450 000 лв.
Постъпления от продажба на нефинансови активи - 17 700 000 лв.
Приходи от концесии - 1 700 000 лв.
Помощи и дарения от страната - 48 064 в. са останалите приходи, показани в тази таблица.
ВСИЧКО Неданъчни приходи: 95 605 588 лв.

В неданъчните приходи като относителен дял най-голямо място заемат
общинските такси - те заемат 41 % от от общите неданъчни местни приходи в размер на 39
669 500 лв., следвани от Приходи и доходи от собственост - 37 % или 35 233 600 лв.
Постъпления от продажба на нефинансови активи - 19 % или 17 700 000 лв. и т.н.

На този слайд (30) са показани приходите само в частта за общинските такси по
различни направления на таксите. Всеки може да се запознае подробно с тези слайдове,
които са публикувани на сайта на община Варна.
Бюджет
2021 Г,

Общински такси, в т.ч.:

- за ползв. детски градини

3 500 000

- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването

1 600 000

- за ползв. на дом. соц. патронаж и общ. соц. услуги
- за ползв. пазари, тържища, панаири, тротоари, улични
платна и др.

540 000
1 600 000

- за битови отпадъци

28 000 000

- за ползване на общежитие и други по образованието

41 500

- за технически услуги

206 000

- за административни услуги

1 080 000

- за откупуване на гробни места

90 000

- за притежаване на куче

62 000

- други общински такси

2 950 000

Всичко общински такси

39 669 500

В проектобюджета на община Варна за 2021 г., както по-горе беше отбелязано, са
заложени многобройни мерки за подкрепа на бизнеса и на широк кръг от нашите
съграждани в тази ситуация на пандемия от COVID- 19. Ето защо, за изпълнение на
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приоритета - Икономическо развитие на град Варна и естетизация на градската среда, е
необходимо да бъде изпълнена Капиталовата програма на общината, за реализирането на
която възниква необходимост от използване на външен финасов инструмент или дългово
финансиране. Реализирането на капиталовата програма на общината ще допринесе за
икономическото развитие на града, подобряване на градската среда, повишаване на
екологичните характеристики на околната среда от една страна, а от друга ще осигури
допълнителна трудова заетост и функциониране на бизнеса като мярка за преодоляване на
кризата.
През 2021 г. община Варна ще използва дългосрочен общински дълг в две направления:
за осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по Оперативни програми
на Европейски съюз;
и за реализиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност от
Капиталовата програма на община Варна.
В тази връзка община Варна предоставя на широко публично обсъждане проектите,
за които ще използва дългово финансиране. Те бяха представени в предния модул на
днешните презентации с Поканата от Кмета на община Варна за публично обсъждане на
проектите, за които община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг.
Проектите, включени в Капиталовата програма, за които община Варна има намерение
да поеме общински дълг през 2021 г.:
са "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев
Славейков 1928", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.:
заем за съфинансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД
(финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България"
ЕАД) в размер до 143 230 лв. и др.
Дългово финансиране, което община Варна има намерение да поема за финансиране на
Капиталовата програма за следните обекти:
• ,,Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на
междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на
прилежащата им техническа инфраструктура на територията на община Варна и основен
ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване
междублокови пространства на територията на община Варна".
- заем от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв.;
• Проект за „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", п
ри микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т.
775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. ,,Петър
Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на ул. ,,Петър
Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково пространство в
район „Владислав Варненчик", ,,П-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна", индикативна
стойност до 9 719 142 лв., в това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв.
осигурени от бюджета на община Варна, 8 000 000 лв. за частично финансиране осигурени
от държавен бюджет и заем от финансова или кредитна институция в размер до 1 514 522
лв. Това е другият проект, за който община Варна получи финансиране от държавния
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бюджет в рамер на 8 млн. лв. и е необходимо съфинансиране, за което смята да поеме
общинс1<и дълг в размер до 1 514 522 лв.
• Третият проект включен в Капиталовата програма на община Варна с намерение за
използване на нов общински дълг е това е „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа
на територията на община Варна" - индикативна стойност 30 304 211 лв., където община
Варна ще се обърне към външно финансиране за 30 000 000 лв. като заем от финансова или
кредитна институция;
•
Четвъртият основен проект това е „Изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна"
с индикативната стойност на проекта в размер до 41 200 000 лв., в т.ч. тук също имаме
финансиране от държавния бюджет в размер на 31 200 000 лв. и се нуждае изпълнението
на този проект да бъде и съфинансирано от община Варна до 10 000 000 лв. като заем от
финансова или кредитна институция.
Тези всички проекти бяха подробно представени на публично обсъждане, което
измина преди малко повече от час с различни мнения и становища по темата, на което се
включиха граждани, като тези проекти са подробно представени пак повтарям и на сайта
на община Варна и всеки може подробно да се запознае с тях.
През 2021 г. ще продължи и усвояването на средства по договори за заеми сключени
през предходните години:
• от Европейската банка за възстановяване и развитие - 3 202 643 лв.;
• банкови заеми с решения на Общински съвет - Варна: банков заем по сключен договор от
2018 г., съгласно решения № 1034-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. и 1425-2 №
Зб/19.12.2018 г. на Общински съвет - Варна - 3 934 768 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 - 1 054 401 лв., както и
• заем от „Фонд ФЛАГ" ЕАД по сключен договор през 2020 г. - 84 496 лв.
• и заеми от „Регионален фонд за градско развитие" АД и ДСКа/,, Експресбанк" АД по
сключени договори от предходните години - 2019 г. и 2020 г. - 3 275 031 лв., за преходните
обекти, за които продължава тяхната реализация и през 2021 г.
Към Първия „Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт,
реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства в общ размер до 38 485 478
лв. са включени различни между блокови пространства за реконструкция и рехабилитация
по различните адмистративни райони на община Варна, като на тези няколко слайда
последователно са показани конкретните между блокови пространства в различните
райони. Всички може да се запознаете с тях и в момента се показват на слайдовете ( от слайд
37 до слайд 41), бяха подробно презентирани, включително и по втория проект, който е
„Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", П-ри
микрорайон. Както казахме тук имаме получено държавно финансиране с ПМС през 2020 г.
в размер на 8 млн. лева. За реализирането на проекта е необходимо съфинансиране в
размер на 1 514 522 лв., за който ще използваме дългов инструмент.
ОБЕКТИ - РАЙОН "ОдЕСОС":

- Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо
Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю" - 1 100 000 лв.
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- Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул.
"Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Л. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов"
- 1 800 000 лв.
- Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище",
бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик" - 3 500 000 лв.
- Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин",
бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски,, - 1 000 000 лв.
- Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул.
"Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик" - 1 000 000 лв.
- Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар
1 500 000 лв.
Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония" ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ":

- Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул.
"Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк" - 4 100 000 лв.
- Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски",
ул. "Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир" - 4 900 000 лв.
- Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев" - 700 000 лв.
ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ" :

- Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между
ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. ,,Васил Левски", ул. "Родина" - 2 835 478
лв.
- Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул.
"Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март " - 3 750 000 лв.
- Благоустрояване в ж. к. "Младост" II м. р. територията заключена между ·бул.
"Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра " - 3 900 000 лв.
- Благоустрояване в ж. к."Трошево" - междублоково пространство заключено между
ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул.
"Добрин Василев " - 2 000 000 лв.
ОБЕКТИ - РАЙОН "АСПАРУХОВО":

- Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул.
"Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.- 1 950 000 лв.
- Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул.
"Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27ми м. р. - 750 000 лв.
- Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и
спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана
28-ми м. р. - 1
000 000 лв.
ОБЕКТИ - РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ";

- Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света
Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"- 1 600 000 лв.
- Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги
Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин" - 1100 000 лв.

11

За Проект „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа с индикативна
стойност 30 304 211 лв., подробно е представен и на сайта на общината, и тук на тези
слайдове може да се запознаете последователно по различните райони, различните улици,
които се обхващат от Капиталовата програма. При желание може отново да ги зачета, но
считам, че всеки може подробно да се запознае в сайта на общин Варна.
III. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на
община Варна"- индикативна стойност 30 304 211 лв., в т.ч. 304 211 лв., осигурени от
бюджета на общината за проектиране и 30 000 000 лв. заем от финансова или кредитна
институция, в т.ч.:
ОБЕКТИ С ИЗГОТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:
- ,,Основен ремонт на ул. ,,Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в участъка от
ул. ,,Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна", в т.ч. проектиране - 1 638 276 лв.
„Основен ремонт на ул. ,,Цар Борис III" от бул. ,,Осми приморски полк" до
пресичане с „Фатрико дере", гр. Варна" в т.ч. проектиране 3 843 260 лв.
- Реконструкция на ул. ,,Прилеп" в участъка от бул. ,,Ян Палах" до вход м-ст
,,Пчелина", в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - 1-ви етап - 1 642 089 лв.
- ,,Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. ,,Подвие" в участъка от бул. ,,Хр.
Смирненски" до бул. ,,В. Левски", гр. Варна" в т.ч. проектиране - 2 035 979 лв.
- ,,Основен ремонт на ул. ,,Колю Фичето" в участъка от о. т. 4084 през о. т. 43594367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на 3П3, гр. Варна" в т.ч.
проектиране - 3 884 227 лв.
ОБЕКТИ - РАЙОН "ОДЕСОС"
- ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин" - 230 000 лв.
- ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф" - 670
000 лв.
- ул. "Поп Богомил" - 135 000 лв.
- ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф" - 500 000 лв.
ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет"до бул. "Приморски" 450
000 лв.
- ул. "Граф Игнатиев,, - 650 000 лв.
- ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул."Христо Ботев" - 475 000 лв.
- ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев" - 670 000 лв.
- ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" - 130 000 лв.
- ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица" - 130 000 лв.
- ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" - 150 000 лв.
- ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица" - 208 380 лв.
- ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"- 100 000 лв.
- ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица"- 110 000 лв.
- ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни" - 275 000 лв.
- ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"- 640
000 лв.
ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисии" 620 000 лв.
- ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисии" - 700 000 лв.
- ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница" - 420 000 лв.
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ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ":
- ул. "Васил Друмев" - 1 672 000 лв.
- ул. "Тодор Икономов" - 350 000 лв.
ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ":
- ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р. - 920 000 лв.
- ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до ул. "Злати Бръчков"- 210 000 лв.
- ул. "Под игото" в частта на 15 м. р. - 370 000 лв.
- ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински"- 130 000
лв.
- ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо"- 300 000 лв.
- ул. "Иван Боримечката"- 75 000 лв.
50 000 лв.
- ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо"- ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър"- 950 000 лв.
- ул. "Цар Св. Тертер" - 800 000 лв.
- ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41 - 220 000 лв.

- ул.
- ул.
- ул.
- ул.
- ул.

ОБЕКТИ - РАЙОН „АСПАРУХОВО":
"Найчо Цанов" - 1 000 000 лв.
"Искър" - 800 000 лв.
,,Инж. Каракулаков " - 250 000 лв.
"Св. Св. Кирил и Методий" - 1 300 000 лв.
"Злетово" - 600 000 лв.

Четвъртият проект, включен в Капиталота програма на община Варна това е
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища на територията на община Варна" за обща стойност 41 200 000 лв. за
12 обекта, които е одобрено по програма на Министрество на образованието и науката за
2020 - 2022 г. Финансиране от държавния бюджет за 31 200 000 лв., тук също е необходимо
съфинансиране от община Варна до 10 000 000 лв., като тук се включват:
- "Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство
в УПИ IV-131 „за детска градина" (ПИ 10135.71.131), кв. 189, по плана на 12 м. р., ул.
"Хъшове" №2, гр. Варна;
- "Детска градина „Слънчогледи" за 6 групи в УПИ VI-519, 520, 522 „за детска градина",
кв. 35, по плана на 12 м. р., район „Приморски", гр. Варна;
- "Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", с. Тополи за 6 групи;
- Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към
ДГ №17 „Д-р Петър Берон" на ул. "Ген.Колев" №90 в район «Приморски»;
- Нов корпус към ДГ №39 „Приказка" за 4 градински групи в „Владислав Варненчик";
- Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза";
- Нов корпус към VII СУ "Найден Геров";
- " Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски" гр. Варна;
- "Разширение на училище ОУ „Васил Друмев";
- Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия "за учебно
заведние" с административен адрес: бул. ,,Сливница" №113, гр. Варна;
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- Изграждане на Начално училище за ученици от 1-ви до IV-ти клас с 2 подготвителни групи
на ул. "28-ма" № 28;
- Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх" с
административен адрес: бул. ,,Владислав Варненчик" №225.
Проектобюджетьт на разходите за 2021 г. възпиза на 556 700 000 пв., в т.ч.:
I. Бюджет - 488 070 000 лв.
- 68 630 000 лв.
Бюджет със средства от Европейски проекти и програми

п.

Съответно разходите по функциите на бюджета по един.на бюджетна класификация
обхващат:
Общи държавни служби - 27 582 000 лв.
Отбрана и сигурност - З 910 000 лв.
Образование - 184 790 000 лв.
Здравеопазване - 26 335 000 лв
Соц. грижи и подпомагане за 21 983 000 лв.
БКС /Инженерна инфраструктура/ - 157 080 000 лв.
Култура, спорт и религиозни дейности -19 561 000 лв.
Икономически дейности и услуги - 43 789 000 лв.
Други - 3 040 000 лв.
Ипи всичко по проектобюджета като разходи за бюджета - 488 070 000 пв.
Както казахме Функция „Образование" като приоритетна област е с най-голям
относителен дял в общия бюджет на общината за 2021 г. - 38% от общия бюджет. Тя е
следвана от функция „ БКС /Инженерна инфраструктура/" - 32%, Икономически дейности
и услуги - 9% и последващите функции.
Функция „Образование" възлиза на 184 790 000 пв. По тази функция проектобюджетът
е значително увеличен спрямо първоначалния бюджет за 2020 г. на община Варна с 30 769
000 лв. Имаме увеличение за 2021 г. на проектобюджетът спрямо този на 2020 г. Тук е
заложено увеличението на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно
с 15 %, както и всички условия по колективен трудов договор в сферата на образованието.
През 2021 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. Ще продължат инвестициите, както казахме в
образователната инфраструктура.
Разходите за учил.ища и други дейности са 108 994 х.лв.
Стипендии в училища - 1 165 х.лв.
Разходи за детски градини - 71 460 х.лв.
Капиталовите разходи в тази функция са за 14 656 х.лв.
Дофинансирането на държавните дейности в тази функция е в размер на 1 774 х. лв. /без
капиталови разходи с дългов инструмент/ като осигурява разходите за: издръжка на
маломерни и слети паралелки; изпълнението на ангажименти по общинския колективен
трудов договор за средно образование; изплащане на една минимална работна заплата при
пенсиониране и раждане на дете на лица, заети в сферата на общинското образование;
възстановяване на внесените в общинския бюджет такси от ползване на средношколското
общежитие; и за различни капиталови разходи и основен ремонт и изграждане; както и за
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подпомагане на центровете за подкрепа на личностно развитие, ОДК, Логопедичен център,
НАОП и други.
Общинските програми за 2021 г. в тази функция възлизат в размер на 923 970 лв. Те
включват:
- Програма „Младежки дейности 2021" ;
- ,,Програма за мерките за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти
с изявени дарби през 2021 г."
- ,,Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни
етнически групи и в неравностойно социално положение през 2021 г."
- ,,Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в
община Варна през 2021 г."

Функция ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В проектобюджетът за 2021 г. са заложени 26 335 000 nв. И тук имаме увеличение
за средствата за Здравеопазване спрямо първоначалния бюджет на 2020 г. с 2 617 000 лв.
По- важни разходи във функцията:
са помощи по решение на Общински съвет в размер на 460 000 лв., в т.ч. - за
лечение на граждани - 153 806 лв. и за инвитро процедури за двойки с
репродуктивни проблеми - 306 194 лв.
средства по КТД за всички работещите в общинското здравеопазването
продължава финансирането на лечебни заведения на територията на общината
чрез отпускане на капиталови трансфери - 225 960 лв.
В проектобюджета са заложени и разходи по чл.63 от Закона за народното здраве за
борба с COVID-19 - за всички мерки за закупуване на лични предпазни средства,
дезинфекционни препарати, диспенсъри, паравани, мобилни мивки и други видове
разходи.
Общинските програми във функция «Здравеопазване» в общ размер на 329 000
лв. са показани на този слайд (60) и следващите различните програми, които ще се

реализират през 2021. г.:
,,Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието"
,,Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза"
,,Скрининг на заболяванията на белия дроб"
,,Скрининг на очните заболявания"
,,Профилактика на рака на гърдата"
,,Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества"
,,Грижа за деца с диабет и редки заболявания"
,,Зеленият двор на Варна"
Дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които не подлежат на
финансиране от НЗОК, от Министерство на здравеопазването и др.

Функция Социално подпомагане и грижи възлиза на 21 983 000 лв. и тук във връзка
с антикризисните мерки за подпомагане проектобюджетът е увеличен с 4 796 ооо nв.,

спрямо бюджета за 2020 г. Продължава политиката на общината за подобряване достъпа и
качеството на предлаганите социални услуги, устойчивост на реализираните проекти за
социалните услуги. С планираните разходи по бюджета за 2021 г. ще се реализират
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различни социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на нуждаещите се
граждани на общината.
Тук дофинансирането на държавните дейности за реализирането на тези мерки за 2021
г. възлиза на 403 160 лв.
В проектобюджета на функцията са заложени средства за :
- Общинската социална програма, която възлиза на 4 040 539 лв. и е увеличена с 260 х.
лв., спрямо 2020 г. Социалната програма обхваща голям кръг от потребители на социални
услуги:
Социални услуги в домашна среда - социални асистенти за подпомагане на 120 деца със
специални образователни потребности - 1 161 600 лв.
Домашен социален патронаж - З 309 592 лв.
Клубове на пенсионера - 145 900 лв.
Приют за (временно) настаняване на бездомни и социално слаби лица - 614 365 лв.
Средства за издръжка на домове за стари хора - 1 601 531 лв,
И тук новото в проектобюджет 2021 г. е нова успуга - Асистентска подкрепа за
асистентски услуги за хора с увреждания за 2 901080 лв, в т.ч. и деца
Помощи по решение на Общински съвет - 209 600 лв.
Предоставят се 58 броя социални услуги в различни социални центрове и 6 броя
второстепенни разпоредители с бюджет и много други.
Функция ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС възлиза на 157 080 000 nв. Тук също
имаме увеличение с с 58 266 000 лв. спрямо 2020 г.
Като по- важни разходи във функцията:
- За Рехабилитация на уличната мрежа се предвиждат З 000 000 лв.
- Благоустрояване на междублокови пространства, като текуща издръжка - 10 000 000 лв.
- Дейности по чистота - 33 281 476 лв., включващи и капиталови разходи
- Дейности по озеленяване - 5 088 824 лв.
- Осветление на улици и площади - З 200 000 лв.
- Дейности по геозащита - 1 124 084 лв.
- Капиталовите разходи за 2021 г. само тук в тази функция те са в размер на 95 597 463
лв.
В разходната част на бюджета на община Варна основно направление, както казахме
като приоритет в управлението е Капиталовата програма.
Тя възлиза в размер на 181 499 976 11в., като по бюджета на общината капитаповата
програма е в размер на - 121 112 584 nв. по разnичните направ11ения1 а по
оперативни програми и проекти - 60 387 392 nв.:
Основен ремонт
- 96 200 338 лв.
- 23 119 622 лв.
Придобиване на МДА
Придобиване на НДА
- 1 066 664 лв.
Придобиване на земя
- 500 000 лв.
- 225 960 лв.
Капиталови трансфери
и
II.no оперативни програм и проекти - 60 387 392 nв.:
Основен ремонт
- 9 353 027 лв.
- 8 477 357 лв.
Придобиване на МДА
Капиталови трансфери
- 42 557 008 лв.
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На този слайд (65) е показано разпределението на разходите по капиталовата програма по
различните функции от бюджета.
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА· 181 499 976 nв., в т.ч.:
КАП,РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ
БЮДЖЕТ
Средства от ЕС

357 000 лв.
Общи държавни служби
894 572 лв.
Отбрана и сигурност
14 555 526 лв.
Образование
Здравеопазване
З 583 713 лв.
402 ЗЗlлв.
Соц. грижи и подпомагане
БКС/Инженерна инфраструктура/ 95 59746Злв.
Култура, спорт и религ. дейности З 798 979лв.
Икономически дейности и услуги 1 823 ОООлв.
121 112584nв.
ВСИЧКО

95 280лв.
4 949 999лв.
4 928 894лв.
З 167 З8Злв.
47 245 8Зблв.
60 387 392nв.

Наред с представените по-горе обекти, които представихме от капиталовата
програма, с намерение да ползваме дългосрочен дълг за реализиране на капиталовата
програма са планирани и редица други по-крупни обекти със средства от бюджета на
община Варна:
- ДГ 17 "Д-р Петър Берон" - проектиране, основен ремонт на Дом за деца лишени от
родителска грижа "Другарче" и промяна на предназначение в детска градина за 4 градински
групи и 1 ясла - 2 662 170 лв.
- Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - 194 000
лв.
- Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в 1-ва Езикова гимназия - 324 000 лв.
- ДГ 14 "Дружба" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито,
находящи се в ДГ №14 "Дружба", УПИ VI-53, (ид. 10135.2554.605 по КК), кв.35 по плана на
24 мр., гр.Варна - 237 546 лв.
- ДГ 44 "Валентина Терешкова" - Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на
открито и спорт в ДГ 44 "В. Терешкова - филиал", УПИ "за жилищен комплекс и обществени
нужди", ПИ 10135.5502.219 по КК, кв.24 по плана на 27 мр., кв."Аспарухово", ул.
"Кишинев" № 11, гр.Варна- 111 908 лв.
ДГ 51 "Ран Босилек" с.Константинова - Основен ремонт и реконструкция на площадки
за игра на открито, находящи се в ДГ 51 "Ран Босилек", УПИ II-384, кв. 57 по плана на
с.Константинова, община Варна- 113 888 лв.
- Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на енергийната
ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор- 843 580 лв.
- Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната ефективност и
изграждане на пристройка с асансьор - 1 959 335 лв.
Разбира се включени са в капиталовата програма извън изброените по проект основен
ремонт на улична мрежа по-горе и други улици, от които:
- Основен ремонт на ул. "Цариброд" - 135 000 лв.
- Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" - 100 000 лв.
- Основен ремонт на ул. "Чипровци" - 50 000 лв.
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- Реконструкция на ул."Мадара", в участъка от ул. "Д-р Железкова" до ул. "Явор" и
благоустрояване пространствата в карето между бул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир"
- бул. "В. Левски" - бул. "Осми приморски полк", чрез изграждане на детски площадки, зони
за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 м.р., район Приморски,
гр.Варна: Подобект: Основен ремонт на ул. "Акация"- 250 000 лв.
- Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост - 396 549 лв.
- Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул.
"Васил Левски" до пътен възел Летище - 950 000 лв.
- План за устойчива градска мобилност или надграждане на капацитета на
Централизирана система за управление на платено паркиране - 677 040 лв.
- Предпроектни проучвания за обект: ,,Изграждане на скоростен екологичен
транспорт /леко метро/ - направление на трасето от индустриална зона Варна
до КК
,,Златни Пясъци"- 240 000 лв.
- Актуализация на проект "Продължение на ул."Атанас Москов" към Южна
промишлена зона - 350 000 лв.
- Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект:
"Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортна площадка на открито в УПИ
VIII - ,,Детска градина" (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица, община Варна 300 000 лв.
- Реконструкция на естакаден мостик в района на „Северен плаж" - гр. Варна - ПУП
и съгласувателни процедури - 5 000 лв.
Реконструкция на улица от бул. "Първи май" към Рибарско пристанище,
включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината" - 1 663 549 лв.
- Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов" - 665 877лв.
- Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере,
свързващо улица „Генерал Георги Попов" и улица „Подвие", ведно с обслужващи го пътеки
през общински имоти с идентификатори 10135.2554.11 (източно от моста), 10135.2554.532
и 10135.2554.549 (западно от моста), район „Приморски", гр. Варна - 15 000 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 - 539 817 лв.
- Улица от О.Т.106 през 107,108,109,110,116,115 до О.Т.114 и улица" Г. Сотиров" от
О.Т. 110 до О.Т.113, в т.ч. отчуждаване - 300 000 лв.
- Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр.
Варна - I етап - 1 124 084 лв.
- Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на
Варненското езеро - 834 337 лв.
- Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик",
П-ри микрорайон, включително ул. ,,Петьр Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", гр. Варна,
П-ри етап - 9 514 522 лв. в т.ч.:
Основен ремонт на
ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и
благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик", "П
ри микрорайон" - източна част, гр. Варна", както казахме тук те са включени със
своята стойност за съфинансиране за необходимост за банков заем или кредит и 8
000 000 лв. получени от държавен бюджет. ПМС 360/10.12.2020 г.; ФО 70/17.12.2020 г. на МФ - 8 000 000 лв.

„
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Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т.
775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул.
"Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" -1 514 522 лв.
- Основен ремонт на обекти, фактически свързани с бул. "В. Левски" и улици,
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" - 3 934
768 лв.
- Основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За
стадион със спортновъзстановителен център и хотел", кв. 997А по плана на 5 м.р., гр. Варна"
- 1 197 825 лв.
- Основен ремонт на спортна зала за борба "Простор" - 917 000 лв.
- Обследване и проектиране на скейтборд съоръжения на територията на община
Варна 25 000 лв.
- Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна - 1 200 000 лв. и други обекти.
Продължава през 2021 г. реализацията на проекти по европейските програми, други
средства от Европейския съюз и други международни програми, като индикативния годишен
разчет за сметките от ЕС възлиза в размер на 68 630 000 nв. 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 2021 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 68 630 000 nв., в т.ч.:
D Трансфери между сметки за средствата от ЕС или това е безвъзмездно финансиране
от ЕС за 60 567 303 nв.;
О Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС за 7 696 642 nв,
представляващи съфинансирането на недопустимите разходи по тези проекти;
О Както и Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС
(заемообразно от община Варна) - ще бъдат предоставени средства от бюджета в
размер на 3 950 111 nв. и възстановени средства в размер на 3 584 056 nв. от
упрваляващия орган.
D Капиталовите разходи по проекти възлизат на 60 387 392 nв.
През 2021 г. по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г." община Варна ще реализира проекти
с обща стойност на проектите 122 529 х.nв.:
О Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. ,,Златни пясъци",
Община Варна";
О Проект "Екологично чист транспорт за Варна".
По ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 община Варна ще реализира проекти на обща
стойност на проектите 55 100 х,nв.,те са изброени на слайда (74-75) различните видове
проекти, всеки може да се запознае кои проекти продължават своята реализация през 2021
г. вт.ч.:
О Проект "Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза";
О Проект "Бюджетна линия за Община Варна - бенефициент по приоритетна
ос 1 на ОПРР 2014 - 2020";
О Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни
сгради - сградата на ОДМВР - Варна";
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О Проект "Изrраждане на "Център за rрижа за лица с различни форми на
деменция" и ремонт на сrрада за "Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства" на територията на
община Варна";
О Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в rрад Варна";
О Проект "Ремонт, реконструкция и модернизация на сrрада филиал ТМПЦ Варна ..;
О Проект "Изrраждане на социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на rрад Варна";
О Проект "Енерrийна ефективност на мноrофамилни жилищни сrради в rрад
Варна'';
О Проектно предложение "Модернизация на културна инфраструктура в rрад
Варна· НЧ "П. Р. Славейков 1928" - индикативна стойност на проекта 809 х.лв.;
Както по ОП "добро управление" 2014 - 2020 също продължава реализацията на

поректа Областне информационен център. община Варна ще реализира
О
Проект "Функциониране на Областен информационен център - Варна" договорът за БФП по този проект е на обща стойност 500 х.лв. (100% БФП).
И По ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 община Варна ще реализира
проекти с обща стойност на проектите 4 352 х.лв.:
О Проект "Приеми ме 2015";
О Проект "Общностен център за деца и семейства - Варна";
О Проект "Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки
множествени увреждания";
О
Проект "Патронажна rрижа за възрастни хора и лица с увреждания на
територията на община Варна";
О
Проект "Патронажна rрижа за възрастни хора и лица с увреждания на
територията на община Варна - Компонент 3";
О
Проектно предложение "Интеrрирани мерки за социална интеrрация и
подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна" ОПРЧР и ОПНОИР
Както и по Програмат а за морско дело и рибарство 2014-2020, както също така и
новите проект, които ще започнат действието си през 2021 г. в общ размер на над 4,5 млн.
лева. През 2021 г. ще има и други проекти, които още се реализират от ЕС по програма
„Еразъм+" във функция „Образование", по международни проекти и други международни
програми. Община Варна ще реализира проекти с обща стойност на проектите 1 164 х.лв.:
О Проект "Създаване на морски образователен център, обновяване и
оборудване на НЧ "Васил Левски - Галата 1927", rрад Варна";
О Проект "Нашето гостоприемно море • запазване, поддържане и
подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и
морското наследство";
О Проектно предложение "Облаrородяване и подобряване достъпа до рибарско
селище "Карантината";
О Проектно предложение "Дигитализация архива на Антон Новак"
През 2021 г. община Варна ще реализира проекти, финансирани от Друrи средства от
Европеiiiския съюз (ДЕС) по проекти и програми в бюджета на община Варна
(международни проекти) и във функция „Образование" - по секторна програма „Еразъм+"
Д, 388, в т.ч.:
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Changer Cargo Bike � Товарно колело, променящо града по Програма
"Хоризонт" 2020 - на стойност 210 000 лв.;
Q Европейски дигитални граждани - по Програма "Европа за гражданите" 20142020 - на стойност 35 000 лв.
Община Варна кандидатства с нови проектни предложения, финансирани от Други
международни програми (ДМП), които ще стартират през 2021 г.:
Q

City

О

„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към
изменението на климата в общините в България" по Програма „Оnа:;1ване на
околната среда и климатични промени", с бенефициент - Национален
доверителен екофонд (НДЕФ) - индикативна стойност на проекта 540 000 лв. Един
много важен обект за община Варна, както и един много важен проект за
О „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в
район „Младост", кв.16, ,,Възраждане" III м.р. и „Възраждане" IV м.р. на
Община Варна"" по Програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност, енергийна сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г. - индикативна стойност на проекта 1 313
000 nв.
Проектобюджетът на община Варна осигурява средства за всички сфери на обществения
живот - образование, здравеопазване, социално подпомагане и социални услуги,
информационно обслужване, култура, спорт, туризъм, благоустрояване, подобряване на
градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на
съществуващите и т.н. и ще създаде благоприятни условия за развитие на местната
икономика и подобряване на качеството на живот на гражданите.
Тук е много важно да се каже, че проектобюджетът на община Варна ще бъде променен
с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти по време и след
годишното приключване на финансовата 2020 г. съобразно нормативните срокове и
указания указания на Министерството на финансите (-ддс №J 9 /22.12.2020 г.), като срокът
за представяне на отчета е 22.02.2021 г.
Благодаря за вниманието.
Остават активни изписаните e-mail-и на този слайд niotovska@varna.bg
pavdimova@varna.bg и по време на публичното обсъждане.
Христо Иванов: Продължаваме с втората част от публичното обсъждане, това е мнения,
становища, предложения. Имаме пи желания за включване? Н�
Георгиев и с
Георгиева. Заповядайте г-н Георгиев. Имаме ли връзка или някакъв технически проблем?
Започваме с въпросите, които са зададени през електронната поща.
Въпрос от Н

_ Георгиев: Ще има ли Варна най-накрая икономическа зона?

Отговор Христо Иванов: Икономическата зона е в общия устройствен план община
Аксаково, който общи пинии е на приключване и след като минаха обсъжданията бяха
направени съответни заключителни корекции, внесени в община Аксаково и предстои
неговото окончателно приемане, коет ще даде възможност на общините Аксаково и Варна
да процедират и да задвижат процедурата за ПУП на икономическата зона. Поради тази
причина, тъй като е стратегически обект за двете общини, ние също сме го влючили в
инвестиционната програма, за да може при необходимост да предоставим средства за
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реализацията на този изключително важен проект, който касае над 40 000 работни места,
развиване на територията, индустриализация. Естествено в икономическата зона има
включени и обекти от страна на община Варна, това е транспортната връзка с бул. ,,Цар
Освободител", екологичния транспорт, за който в момента се прави предпроектно
проучване, за да може цялостно да се решава въпроса с придвижването на работещите от
Варна, Аксаково до новата индустриална зона. Така, че тепърва двете общини и община
Варна основно ще работи по темата с икономическата зона, която ще бъде на територията
на община Аксаково.
Следващият въпрос е пак от�·
Георгиев.
Въпрос II от Н.
се тегли заем?

Георгиев: Смятате ли да увеличавате данъците за хората след като

Отговор Христо Иванов: От представянето, което беше направено и въобще от политиката
на община Варна, която до момента се осъществява през всичките тези години е да не се
увеличават данъците и таксите на живущите в общината, независимо, че вече решаваме
въпроси и не малко средства отиват за Ковид 19 и за инвестиционната програма на
общината.
Мё
Иванова: Вече се говори за трета вълна от Ковид 19 как общината ще помогне на
хората? Защото има хора, които се справят трудно.
Отговор Христо Иванов: В презентацията на r-жа Господинова бяха упоменати редица
мерки точно в тази насока - за хората, които се справят трудно в условията на Ковид
кризата. Имаме също така и уверението, че при необходимост от допълнителни средства
или при необходимост от допълнителни мерки бюджетът ще бъде пренастроен по такъв
начин, че да могат да бъдат удовлетворени нуждите на хората от третата възраст, които
най-тежко понасят тази ситуация, в която е изпаднал целия свят.
Други въпроси? Добре, други въпроси в чата няма. Отиваме на въпросите, които са
зададени по електронната поща.
Въпрос от 31
Димитрова: Никъде в списъка с улици, които ще бъдат ремонтирани,
не е споменат ж.к. "Изгрев". Знам, че проблемът е всеизвестен, но живущите там
продължават да газят в кал, а достъпът до имотите им е силно затруднен.
Моля, ако разбира се имате информация или знаете от кого мога да получа такава,
да ми отговорите:
- Какво се случва с уличната регулация?
- Кога ще се приложи тя на практика?
- Планува ли се това да се случи?
- Има ли изготвена програма за изграждането на инфраструктура в квартала?
- Как може да се получи актуална информация по този въпрос?
Отговор Христо Иванов: Този проблем с жк „Изгрев" стои от доста време и нееднократно
сме получавали запитвания и изразявали мнения на поставените въпроси. За жк Изгрев има
влязла в сила улична регулация, която не е приложена на място. За провеждане на
техническата инфраструктура в най-общ смисъл и конкретно за уличната мрежа в кв. Изгрев
следва да бъдат изпълнени условията:
- да има влязла в сила улична регулация;
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- да се работи в имоти публична общинска собственост - трасето на комуникациите да
преминава изцяло през общински терени;
- да бъдат проведени отчуждителни процедури в полза на Община Варна за частите от
имотите частна собственост, попадащи в уличната регулация;
Тъй като предходните въпроси са чисто технически най-сериозния въпрос, който трябва да
бъде решен е да има осигурен финансов ресурс. Поради ограничените финансови средства
за всяка календарна година се работи по приоритет, като се дава предимство на улиците от
първостепенната улична мрежа съгласно ОУП на община Варна - главни улици и районни
артерии. За да се отчуждят имотите по улиците в жк „Изгрев" са необходими огромни
средства, които е необходимо да бъдат осигурени от някъде. Няма желание от страна на
живущите тези квадрадни метри от всеки един имот да бъде направена процедура с някакъв
вид дарение. Няма как да се осигури такъв финансов ресурс за изплащане извършването
на отчуждителни процедури в момента.
Това, което в момента е включено в жк „Изгрев" всъщност са „Експериментални
блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев"". След провеждане на публичното обсъждане и след
одобряването му от Общински съвет - Варна ще бъдат предприети действия за разработване
на проект и в последствие за реализацията му. Тези всъщност ние ги презентирахме какво
ще се случи в предходното обсъждане за кредита. Да оправят улици, осветление,
междублокови пространства, подходи към входовете и зони за отдих.
Следващият въпрос е от Георги Шаламандов.
Шаnамандов: В бюджета на Варна през 2020 г. беше заложено карето
Въпрос от г�
между улиците „Съединение", ,,Х.Димитър", ,,Бр.Миладинови" и „Г.Раковски" да бъде
благоустроено междублоковото пространство, но това не се случи.
Отговор Христо Иванов: В бюджета на Община Варна за 2020 г. бе предвидено за
изпълнение - Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Благоустрояване на
пространство заключено между ул. ,,Хаджи Димитър", ул. ,,Братя Миладинови", ул.
„Съединение" и ул. ,,Георги С. Раковски". Проектът е изготвен и предаден. Предстоят
съгласувателни процедури и издаване на разрешително за строеж, след което
пространството ще бъде предложено за залагане в бюджета и съответно за изпълнение най
вероятно през следващата година. Тъй като тази година ще приключим с процедурите по
издаване на разрешително за строеж.
Ганчев: Предстои ли през тази година цялостна рехабилитация на ул.
Въпрос от д
,,Поп Димитър" или само на ул. ,,Блян"?
Отговор Христо Иванов: От списъка с проекти, за които Община Варна има намерение
да използва дългосрочен дълг е включен и обект: ,,Благоустрояване в ж.к. "Възраждане"
III м.р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул.
"Трети март". След провеждане на публичното обсъждане и след одобряването му от
Общински съвет - Варна ще бъдат предприети действия за разработване на проект и в
последствие за реализацията му. Разработеният проект ще включва необходимите елементи
според спецификата и нуждите на всяко конкретно пространство. С реализацията на
проекта ще се постигне подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства,
както и експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване
на допълнителна, комфортна и безопасна среда за жителите на квартала.

Следващи въпроси?
23

Предложение от общински съветник от групата на „Демократична България" г-жа Стела
Николова за бюджета 2021 r. Предложението е много дълго и то е за отчуждаване на имоти
за обществени зелени площи. Това е предложението и тъй като не е за определен обект или
конкретна зелена площ. Това предложение ще бъде внесено с бюджета на сесията на
общинския съвет за разглеждане, защото то ще бъде някакво принципно решение, за да
може впоследствие да тръгне някаква реализация. В момента ние гледаме някакви
конкретни предложения, които да да бъдат включени в бюджета, Но такова предложение за
някакво място или градинка, което конкретно да бъде включено няма в момента, така, че
този въпрос ще бъде разгледан в комисиите и впоследствие на сесия.

1

-·

Има предложение от „Елдоминвест" ООД относно проектобюджета на община Варна за 2021
r. от г-жа Й!
Велковска-Георгиева. То е в няколко точки. По о тношение на функция
,,Образование" въпросът е доста дълъг и касае обучението по професии. Отговорът е
подготвен от дирекция „Образование и младежки дейности" и е с организационни мерки за
направеното предложение, но то не касае всъщност бюджета на община Варна, тъй като
това е държавна дейност. За транспортната схема, което е всъщност третата точка. За нова
транспортна схема в частта на обществения транспорт, обслужваща района на Западна
промишлена зона. Това предложение ще бъде представено за обсъждане в комисията по
„Транспорт" към Общински съвет - Варна. Като всъщност там ще бъде направено
разглеждане и съответно предприемане на действия за промяна на транспортната схема с
цел удовлетворяване на исканията, тъй като доста хора работят в ЗПЗ.
Въпросът с улиците „Уста Кольо Фичето" и ул. ,,Рибен буквар". Ул. ,,Рибен буквар"
през миналата година беше разработен инвестиционен проект и е включена в кредита,
който презентирахме в предната част на публичното обсъждане. Като го имаме като об�кт,
който е със стойност З млн. лева, така че им,;1 го в кредитния план на общината и там ще
бъде осигурено финансиране чрез решението за получаване на дългосрочен кредит и ще
бъде осъществено строителство на тази тъй важна улица в ЗПЗ.
За ул. ,,Поп Димитър" това го казахме.
Имаме постъпили два въпроса също по електронна поща от Ф
Йорданов. Първият
въпрос: Предвидено ли е изграждане на улица Васил Чакаларов в участъка и между номера
4,6,8,10 и 12? В тези пет ново изградени блока има над 500 апартамента.
По този въпрос в момента върви кореспонденция и ·имаме запитване. Това, което до
момента установихме е, че за тази улица има подписан тристранен договор между община
Варна, фирма инвеститор и проектант по част „Пътна", но до момента, където има
ангажимент фактически инвеститора да осигури необходимите финансови средства на
проектанта по част „Пътна". Това, което проверяваме след като установихме, че има
подписан такъв тристранен договор между общината, инвеститор и проектант точно за тази
улица в момента правим проучване дали такъв проект е внесен община Варна за
съгласуване и одобрение. Но към днескашния час всъщност нямаме такава информация.
През следващите дни ще говорим с възложителя на проекта и проектанта, за да видим там
как изглеждат нещата и докъде са свършили ангажиментите си по тристрания договор.
Второто питане е: Предвиден ли е бюджет за изграждане на парк „Младост" между
кв. Младост 1 и кв. Младост 2?
Отговор: Знаете там през предходните години изградихме парка във „Възраждане"
между „Република", ,,Ана Феликсова" и „Трети март", който създаде изключително нов облик
на квартала. В бюджета за тази година всъщност нямаме пари заложени за изграждане на
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парк в кв. Младост 1 и кв. Младост 2. Но за сметка на това всъщност имаме междублокови
пространста, които са изброени в кредита.

Лиманов. Желая да бъдат заложени средства в
Предложение от А.
бюджета за изграждане на сисгема за видеонаблюдение на територията на район
Аспарухово. Има голям проблем с вандализма в района. Надявам се предложението ми да
бъде разгледано.
Отговор: Да действително всички, които живеете в картал "Аспарухово" виждате, че
действително има проблем с вандализма, периодично се крадат осветителни кабели от
Асnаруховия мост. Ще бъде предадено предложението до колегите, които се занимават с
видеонаблюдението, поне да започне там частично, където е възможно да бъде направено
проектиране и евентуално да бъде започнато поставяното на камери. В крайна сметка тези
системи за видеонаблюдение трябва да имат много високи и стриктни изисквания 1 които
трябва да бъдат спазени, за всичко трябва да има проекти. Както гражданите, така и
общината има проблем с набези и кражби, така че надявам се действително този в�жен
въпрос да бъде задвижен на базата на разработката на инвестиционни проекти.
Има ли нещо, което да е дошло като въпроси?
Това от М
, Иванова ли е? Това е от Н
Георгиев. Вече питах за данъците,
но имаше въпроси за имоти в морската градина. Аз съм против да се купуват такива с
общински пари.
Отговор: Това е предложението от Стела Николова, което ще бъде внесено в
Общински съвет. Доста имоти има, които са частни в морската градина, но това вече там е
въпрос на политика. Най-вероятно при една оценка това ще доведе до огромни средства,
така че нека Общинския съвет да си определи политиката, която ще води в тази насока за
закупуване на имоти от часгни лица от страна на общината.
Още един въпрос има, който действително е много интересен. Ще бъде ли оправена
някога градинката зад цветята на „Чаталджа"7
Отговор: За тази знакова градинка в град Варна имаме разработен проект, който е
наличен със зона за отдих и детски площадки. Ще бъде ли включен в благоустрояван.ето?
(въпрос към директор на дирекция „ИИБ"), Да, тъй като сега дойде въпроса, тук с колегите
коментираме, че ще започне тази година ремонта на градинката.
Следващо няма засега.
Дойде всъщност предложение за проектобюджета от К:
Калудоg. Пиша ви по
повод обсъждането на проектобюджета на Варна за 2021 г. Имам следните предложения 1
които са не само от мое име, а и от живущи и в двата района� където имам имот.
1. Улица "Народен Юмрук•• , гр. Варна, кв. Левски - асфалтиране по цялата дължина и
изграждане на паркоместа. В момента само половината улица е асфалтирана, другата част
въобще не е правена. От тревните площи, където масово се паркира, се носи постоянно кал.
През лятото се вдигат облаци прах, застрашаващи здравето на всички живущи там. Което е
и пълен разрез с изискванията за намаляване нивото на фини прахови часгици.
Отговорът, който са подготвили колегите: В проекта на капиталова програма на община
Варна за 2021 г. е включен проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт,
реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства 1 детски и спортни площадки
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/комплекси и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на
община Варна и ос новен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща · към
предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на община
Варна'1, за който община 8арна има намерение да използва дългосрочен дълг. По този
проект се предвижда да бъде благоустроено междублоковото пространство в 23-ти
микрорайон, район "Приморски", заключено между бул. ,,Васил Левски", ул. ,,Студентска",
бул. ,,Осми приморски полк" и ул. «Мир", където попада и ул. ,�Народен юмрук". Така, че за
този район включая и ул. ,,Народен юмрук" ще бъдат разработени съответните
инвестиционни проекти и те ще получат своето финансиране чрез кредита, който
предлагаме да бъде реализиран точно с такава цел - да се премахнат калните пространста
и да се облагородят зоните.
Предnожение 2, Квартал Иэrрев - С
Пеев, вилна зона Франга дере, над
околовръстно шосе, улица Бадем (квартала източно от ул. Невен, бившия бетонов възел
"Раденков 11 ) изграждане канализация поне за дъждовна вода, района е населен, а няма
нито един асфалтиран път. Хората сами поставят бетони, чакъл, троен асфалт но всичко се
отмива при дъжд. Също при всеки дъжд огромни кални реки заливат дворните места и после
се стичат по ул. Невен, като причин,яват наводнение по околовръстното Хр. Смирненски.
Няколко колектора биха спомогнали да се отведе водата. Да не забравяме, че района е
свачищенf
Отговор: Преди малко эа „Изгрев" коментирахме че има приета улична регулация, но тя не
е приложена, тъй като трябва съответно финансов ресурс, за да бъдат направени
отчуждитенията за покупка на тези квадрати от всеки един имот, които попадат в обсега на
бъдещите улици. Това е фактически финансов ангажимент, който община Варна в момента
не може да осигури. Това, което ще бъде направено в „Изгрев" това са „Експериментални
блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев" да бъде направено благоустрояване на този район.
Обръщам внимание, ще има инвестиции, които ще бъдат направени по проекта на „ВиК" за
изграждане на канализационни колектори в тази зона, която е над бул. ,,Христо
Смирненски". Проектите са налични и могат да бъдат видяни къде ще бъде направена
съответната инвестиция.
м

Други. въпроси, мнения, предложения и ма ли от хората, които участват в нашето
представяне? Ние· от Mi
Иванова получихме, П
Димитрова, П
Павлов, Л,
Николова, Р,
Славова. За част от тях ние отговорихме преди за дълга. Въпросите на
Н1
Георгиев за дълга и по бюджета. Ако няма други въпроси да считаме дискусията за
приключена. Ако получим по електронната поща въпроси или мнения ще ги коментираме и
ще бъдат включени отговори съответно в протокола. Благодаря за вниманието и за
участието на всички.

Протоколирали:

1\

Тодорка Петрова J , • • 'v-главен експерт „Бюджет"

r, .. л

Величка Шабова � 't' �.ч ·vrz
главен инспектор отдел ,/Финансов анализ и контрол".
26

