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Варна); 

Таблица №11 Приходи и разходи за икономическа дейност „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ в област Варна за периода 2014-2018 г. (лв.) за 

фирми представили годишен отчет за дейността на нефинансовите 

предприятия (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №12 Придобити ДМА в Община Варна през периода 2013-2018 г. по 

икономически дейности (хил. лв.) (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №13 Разходи за придобиване на  ДМА в Община Варна през периода 

2013-2018 г. по икономически дейности (хил. лв.) (Източник: ТСБ-

Варна); 

Таблица №14 Отчет на приходите  на Община Варна за 2019 г. (Източник: 

Община Варна); 

Таблица №15 Отчет на приходите на Община Варна за периода 2014–2019 година 

в лева (Източник: Община Варна); 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година 

 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

10 

Таблица №16 Приходи на Община Варна от имуществени и други данъци за 2019 

година, в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №17 Неданъчни приходи на Община Варна за периода 2018-2019 година, 

в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №18 Отчет на разходите по функции от бюджета на Община Варна за 

периода 2018-2019 година, в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №19 Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Област Варна 

и Община Варна, за периода 2013-2018 г. (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №20 Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Община 

Варна, за периода 2013-2018 г. по икономически дейности 

(Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №21 Нива на безработица за България, Област Варна и Община Варна, за 

периода 2013-2019 г., по данни от Агенция по заетостта, Дирекция 

„Бюро по труда“ гр. Варна; 

Таблица №22 Средна годишна работна заплата в Област Варна и Община Варна, 

за периода 2013-2018 г. (лева) (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №23 Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в  Община Варна по икономически дейности, за 

периода 2013-2018 г. (лева) (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №24 Общ доход средно на домакинство в България и област Варна, за 

периода 2012-2018 г. (лева) (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №25 Лечебни и здравни заведения в Община Варна за периода 2013-2018 

г., брой (Източник: НСИ); 

Таблица №26 Медицински персонал на територията на Община Варна, Област 

Варна и България за периода 2014-2018 г. (Източник: НСИ); 

Таблица №27 Осигуреност на населението с медицински персонал на 10 000 д. на 

територията на Община Варна, Област Варна и България за периода 

2013-2018 г. (Източник: НСИ); 

Таблица №28 Детски ясли и яслени групи към ОДЗ в Община Варна за периода 

2013-2018 г. (брой) (Източник: НСИ); 

Таблица №29 Детски градини в Община Варна за учебните 2012/2013 г. -

2018/2019 г. (брой). (Източник:НСИ); 

Таблица №30 Учебни заведения, паралелки, преподаватели и учащи се в община 

Варна по видове учебни заведения през учебната 2018/2019 година 

(брой) (Източник: РУО-Варна); 

Таблица №31 Брой на завършилите средно образование в Община Варна за 
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учебните 2012/2013 - 2018/2019 г. (Източник: РУО-Варна); 

Таблица №32 Разпределение на броя на студентите и преподавателите по видове 

висши училища по учебни години (Източник: НСИ); 

Таблица №33 Общи количествени индикатори (Източници: ТСБ-Варна, НСИ, 

ДРСЗ-Варна, ДБТ-Варна). 
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Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие за 2019 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 

регионално развитие (Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 

2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. 

и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. 

бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 

Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 

Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., 

изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г.) и Правилника за неговото прилагане (Приет с 

ПМС № 216 от 2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., 

изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 97 от 

8.11.2013 г., бр. 102 от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. и доп., бр. 50 от 

1.07.2016 г.).  

 

Съгласно чл. 91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:  

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината;  

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР въз основа 

на индикаторите за наблюдение;  

3. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана:  

 мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 

и анализ на данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; 

 мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на общинския план за развитие; 

 мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината; 

 мерки за прилагане принципа на партньорство; 

 резултати от извършени оценки към края на съответната година; 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

 

apis://Base=NORM&DocCode=53396&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=1083609093&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=1083610005&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=1083613097&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=1083614102&Type=201/
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2.1. Население на Община Варна 

2.1.1. Брой на населението 

През 2018 г. се наблюдава повишаване дела на населението живеещо на 

територията на Община Варна спрямо България - 4,93% (4,89% за 2017 г.),  

Североизточен район -  37,18% (36,92% за 2017 г.) и Област Варна - 73,29 %  (73,02 % 

за 2017 г.). По данни на НСИ, към 31.12.2018г. населението на Община Варна е  345 

369 души, което е с 621 души или с 0,18% повече в сравнение с 2017 година. През 2018 

г., населението на Република България, СИР и Област Варна намалява, докато в 

Община Варна се увеличава. 

 

Графика №1: Брой на населението на Община Варна1 (Източник: НСИ). 

Механичният прираст за 2018 г. на Община Варна е с положителна стойност.  

Таблица №1: Механичен прираст на населението на Община Варна2 (Източник: НСИ) 

  

Година 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Механичен 

прираст 
1 1 279 242 -974 1 170 1192 1355 

                                                      
1 Към края на м.януари 2020г., на сайта на НСИ е достъпна информация за населението на Община Варна към 31.12.2018  г. 
2 Към края на м.януари 2020г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за механичния прираст на населението на 

Община Варна до 31.12.2018 г. 
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2.1.2. Структура на населението на община Варна 

Динамиката в броя на населението на Общината е свързана с неговата 

възрастова структура. Разпределението на населението по възрастови групи е по-

благоприятно от средните показатели за страната. Характерен е високият дял на 

населението в  групата от 15 до 64 години, която формира основно трудовия потенциал. 

Значителен е броят на населението до 15 години, което през последните четири години 

бележи тенденция на плавно нарастване. Броят на населението над 65 години също 

бележи тенденция на нарастване. 

Таблица №2: Население на община Варна под, в и над трудоспособна възраст по 

пол
3
(Източник: НСИ) 

Възрастови 

групи  
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

  2016 г. 2017 2018 

Общо  343991 166570 177421 344748 166810 177398 345369 167008 178361 

Под 

трудоспособна 

възраст 

54143 27858 26285 54922 28222 26700 55 655 28 604 27 061 

В 

трудоспособна 

възраст 

219131 113112 106019 218188 112694 105494 217 340 112 155 105 185 

Над 

трудоспособна 

възраст 

70717 25600 45117 71638 25894 45744 72 364 26 249 46 115 

 

От представените данни в Таблица №2 е видно, че макар и минимално, 

продължава тенденцията за намаляване на броя на лицата в трудоспособна възраст 

(през 2018 г. са 62.93% от населението на общината, спрямо 63.29% за 2017 г.). 

Независимо от тази слабо изразена тенденция за периода 2012-2018 г., високият 

процент на трудещи се демонстрира значението на града като икономически център, с 

възможности за професионална реализация. През 2018 г., съотношението мъже-жени в 

общината е близо 48.36% към 51.64%, като разликата е най-силно изразена в групата 

над 65 годишна възраст.  

                                                      
3 Към края на м.януари 2020г.,на страницата на  НСИ е достъпна информация за населението на 

Община Варна под, в и над трудоспособна възраст по пол до 31.12.2018  г. 
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Графика №2: Съотношение мъже-жени на населението на Община Варна
4
 (Източник: НСИ). 

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от 

населението в "зависимите" възрасти (по методологията на ООН това е населението 

под 15 и на 65 и повече години) на 100 души от населението в „независимите възрасти” 

(от 15 до 64 години) в края на годината. 

Коефициентите на зависимост на Община Варна и Област Варна за 2018 г. 

остават по-ниски от същите за Североизточен район и страната и бележат плавна 

тенденция на покачване. 

Таблица №3: Коефициент на възрастова зависимост на населението на Община Варна, 

Област Варна, СИР и България по години
5
(Източник: НСИ, ТСБ-Варна) 

  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 

Община Варна 44.6 46.1 47.2 48.4 49.5 

Област Варна 47.9 49 49.9 50.8 51.7 

СИР 49.8 50.9 51.9 52.9 53.8 

България 51.2 52.4 53.4 54.5 55.5 

 

 

                                                      
4 Към края на м.януари 2020г., на страницата на  НСИ е достъпна информация за анализирания 

показател на ниво Община Варна до 2018г. 
5 Към края на м.януари 2020г., ТСБ-Варна е предоставило информация за коефициента на възрастова 

зависимост на  населението на Община Варна до 2018 г. 
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Графика №3: Коефициент на възрастова зависимост на населението на Община Варна, 

Област Варна, СИР и България по години
6
 (Източник: НСИ, ТСБ-Варна) 

Анализираните данни за населението и демографската ситуация през отчетния 

период потвърждават изводите направени относно тези показатели в ОПР, а именно:  

 населението на община Варна през 2018 година бележи леко нарастване с 

0,18% спрямо 2017 година, като през летния сезон се наблюдава рязко увеличение;  

 по отношение на човешкия ресурс, община Варна е определящият фактор 

за състоянието и тенденциите в областта; 

 жените в община Варна и през 2018 година, както и в периода 2007-2014 

година са с по-висок относителен дял в общата численост на населението спрямо 

мъжете; 

 наблюдава се тенденция на увеличаване броя на населението под и над 

трудоспособна възраст; 

 благоприятното географско положение и природни дадености,  морското 

крайбрежие, изградената инфраструктура, равнището на заетост и големият 

икономически и човешки потенциал създават реални възможности за просперитет и 

устойчиво развитие на града и неговия хинтерланд.  

                                                      
6 Към края на м.януари 2020г., ТСБ-Варна е предоставило информация за коефициента на възрастова 

зависимост на  населението на Община Варна до 2018г. 
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2.2. Състояние на местната икономика 

2.2.1. Индустрия 

Липсата на актуални данни за БВП на общинско ниво ограничава възможностите 

за проследяване на развитието и поради тази причина, показателят е анализиран на 

областно ниво. Икономиката на област Варна е представена на национално ниво чрез 

произведения брутен вътрешен продукт (БВП), представляващ 6,47% от националния 

за 2017 г. Произведеният БВП в областта през 2017 г. е 6 523 000 хил.лв., което е 61,11 

% от произведения БВП на Североизточния район. БВП на област Варна за 2017 г. е с 

7.13% по-висок спрямо 2016 година.  

Таблица №4: БВП за област Варна, Североизточен район и България за периода 2011-2017 г. 

(хил.лв.)
7
 (Източник: НСИ) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

България 75 307 921 81 543 693 81 971 003 83 634 324 88 571 000 94 130 000 101 043 000 

СИР 7 996 313 8 893 240 8 917 059 9 327 348 9 655 000 10 011 000 10 674 000 

Област 

Варна 
4 873 940 5 400 098 5 322 610 5 741 715 5 959 000 6 089 000 6 523 000 

 

 

Графика №4: Брутен вътрешен продукт на област Варна, Североизточен район и България за 

периода 2011-2017 г.
8
 (Източник: НСИ) 

                                                      
7 Към края на м.януари 2020г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за БВП на Област 

Варна до 2017 г. 

8 Към края на м.януари 2020г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за БВП на Област 

Варна до 2017 г. 
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През 2017 г. се наблюдава повишаване в равнището на БВП на човек от 

населението нa всички наблюдавани нива. БВП на човек от населението в областта е 

по-висок от същия показател за СИР, но по-нисък от този за България. 

По своята структура, икономиката  на Община Варна е силно диверсифицирана. 

Водещи за регионалната икономика са туризмът, морската индустрия,  транспорта,  

производство на електроуреди и др.  

Таблица №5:  БВП на човек от населението (лв.)
9
 (Източник: НСИ) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

България 10 248 11 161 11 283 11 577 12 339 13 206 14 280 

СИР 8 294 9 267 9 327 9 795 10 193 10 629 11 398 

Област Варна 10 270 11 395 11 235 12 113 12 589 12 879 13 809 

 

В структурата на икономиката на община Варна за 2018 година с най–голям дял 

продължават да бъдат микрофирмите. Броят им е  26 451, което представлява  близо 

92.91% от общия брой предприятия, следвани от малките фирми – 1 679 предприятия. 

През 2018 г. общият брой на предприятията нараства спрямо предходната година. По 

групи увеличението е при предприятията с до 9 заети – със 148, от 10 до 49 души – с 28, 

до 250 и повече заети в тях – с 5, а за предприятия от 50 до 249 заети – с 15 по-малко, за 

2018 г. спрямо 2017 г., съответно. 

Таблица №6:  Предприятия в Община Варна по групи, според броя на заетите в тях, през 

периода 2013-2018 г.10(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо 26990 27411 27851 28525 28297 28463 

до 9 заети  25077 25464 25844 26583 26 303 26 451 

от 10 до 49  1591 1612 1667 1605 1651 1679 

от 50 до 249 281 294 301 303 311 296 

250 и повече  41 41 39 34 32 37 

 

                                                      
9 Към края на м.януари 2019 г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за БВП  на човек от 

населението за Област Варна за 2016г. 
10 Към края на м.януари 2020г., ТСБ-Варна е предоставило информация за предприятията в община 

Варна по групи според броя на заетите в тях до 2018 г. 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година 

 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

19 

В процентово изражение, съотношението между групите предприятия на 

практика не се изменя. 

 

Графика №5: Предприятия в Община Варна по групи, според броя на заетите в тях, през 

периода 2013-2018 г.
11

(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

В таблица 7 е представен броят фирми по отрасли на икономиката. Видно е, че 

общият брой на предприятията на територията на Община Варна през 2018 г. 

отбелязва нарастване (с 166 предприятия, или с 0.59%). По отраслови сектори, най-

значително е нарастването в секторите „Професионални дейности и научни 

изследвания“ (119), „Други дейности“ (102) и  „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (75). Най-голямо намаляване на 

броя предприятия се наблюдава в секторите „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ (с 101 по-малко спрямо 2017 г.), „Транспорт, складиране и пощи“ (с 39 

по-малко за 2018 г.), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (броят намалява с 29 за 2018 

г.) и „Операции с недвижими имоти“ (с 26 по-малко в сравнение с 2017 г.). 

  

                                                      
11 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за предприятията в община 

Варна по групи според броя на заетите в тях до 2018 г. 
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Таблица №7:  Предприятия (без финансовите) в община Варна през периода 2013-2018г. по 

икономически дейности12(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

Отраслови сектори 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо 26990 27411 27851 28 525 28 297 28 463 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
291 319 350 365 345 310 

Добивна промишленост 16 13 13 17 14 12 

Преработваща промишленост 1620 1627 1677 1668 1630 1649 

Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 

64 54 58 46 45 47 

Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

58 63 54 52 52 48 

Строителство 1 724 1746 1789 1827 1829 1856 

Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети 
9 503 9452 9418 9556 9578 9477 

Транспорт, складиране и пощи 1 101 1050 1035 1028 1012 973 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
1 602 1598 1591 1578 1600 1571 

Създаване и разпространение 

на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 

693 764 854 919 986 1061 

Операции с недвижими имоти 2 972 3111 3068 3146 2766 2740 

Професионални дейности и 

научни изследвания 
3 225 3338 3457 3574 3537 3656 

Административни и 

спомагателни дейности 
1046 1067 1101 1133 1136 1138 

Образование 256 268 288 296 312 312 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
865 883 890 926 926 952 

Култура, спорт и развлечения 419 449 469 515 538 568 

Други дейности 1 535 1609 1739 1869 1991 2093 

 

                                                      
12 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за броя на предприятията в 

община Варна по икономически дейности до 2018 г. 
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През 2018 г. в област Варна реализираните нетни приходи от продажби (НПП) 

на нефинансовите предприятия са със 7.47% по-големи от предходната година. 

Отчетеното повишение е в размер на 1 226 518 хил. лв. 

 

Таблица №8:  Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в област Варна за 

периода 2013-2018 г. (хил. лв.)13 (Източник: ТСБ-Варна) 

  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Нетни приходи от 

продажби на 

нефинансовите 

предприятия в област 

Варна за периода 2013-

2018 г. 

15 209 010 15 085 802 15 530 269 15 498 773 16 425 365 17 651 883 

 

Основният дял от НПП, както и за периода 2008 – 2012 г. е на предприятията в 

сферата на търговията, като се вземе под внимание, че техния брой представлява 

33.30% от всички фирми. 

 

Таблица №9: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в Област Варна 

и Община Варна, с натрупване, за периода 2013-2018 г. по икономически дейности14, хил. 

евро(Източник: ТСБ) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Област 

Варна 
1 424 057.7 1 679 193 1 760 956.7 1 785 197.8 1 946 022.5 1 869 907.2 

Община 

Варна 
634 601.1 716 119.9 779 243.3 827 487.5 1 032 042.1 927 673.7 

 

Сравнение на данните за чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите 

предприятия в Област Варна и Община Варна показва, че през 2018 г. има  намаляване 

на инвестициите с 3,9% и с 10.11%. спрямо предходната 2017 г. 

                                                      
13 Към края на м.януари 2020 г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за Нетни приходи 

от продажби на нефинансовите предприятия в област Варна до 2018 г.  
14

 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за чуждестранни преки 

инвестиции в нефинансовите предприятия в Област Варна и Община Варна, с натрупване, до 2018 г. 
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Графика №6: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в Област 

Варна и Община Варна, с натрупване, за периода 2013-2018 г. по икономически 

дейности15(Източник: ТСБ-Варна) 

През 2019 г. е издадени сертификат на инвестиционен проект, които ще се 

осъществи на територията на Община Варна на „Кока Кола Юръпиън Партнърс 

Сървисис България“ ЕООД за „Разширяване на център за съвместни услуги, гр. Варна“.  

Размерът на ДМА за инвестиционния проект е 4.20 млн. лв. Предвижда се 

разкриването на 178 нови работни места.  

2.2.2. Услуги  

Сектор „Услуги“ е основен за развитието на икономиката на община Варна и е 

добре развит на територията на общината. Той формира повече от 50% от нетните 

приходи от продажби на област Варна  като осигурява и най-голяма заетост – над 70% 

(за 2018 г.) от всички заети лица. Преобладават заетите лица в сферата на  „Търговията, 

ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 26 216 (Таблица № 21), която се характеризира 

и с най-голям брой предприятия - 9 477 (Таблица № 7). 

През 2018 г. се наблюдава намаляване в броя на наетите лица в община Варна в 

сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 54 заети (с 0.21%) спрямо 

2017 год. и в броя на предприятията - с 101 по-малко спрямо 2018 г. 

                                                      
15

 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за чуждестранни преки 

инвестиции в нефинансовите предприятия в Област Варна и Община Варна, с натрупване, до 2018 г. 
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2.2.3 Туризъм  

В икономическия профил на община Варна и  Варненска област, туризмът е 

един от основните приоритетни и структуроопределящи отрасли на икономиката. 

Рекреационните характеристики на областта, наличието на минерални извори, мрежата 

от защитени територии и сравнително добре развитата инфраструктура по 

крайбрежието създават благоприятни предпоставки за развитие на разнообразни видове 

туризъм: морски, рекреативен, балнеолечебен, културно-познавателен, екологичен, 

селски и др.  

За развитието на сектора основен дял имат град Варна и крайбрежната ивица на 

север от града, където са разположени големите курортни комплекси, които имат 

основен дял в легловата база (КК „Златни пясъци”, КК „Св. Св. Константин и Елена”, 

„Слънчев ден” и ВК „Ривиера”). 

Таблица №10:  Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в Община Варна 

за периода 2012-2017 г.16(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Средства за подслон и 

места за настаняване 
287 280 278 297 301 301 

Легла 55 853 54 114 57 357 57 807 59 512 60 868 

Леглоденонощия 9 618 088 9 790 831 9 876 522 10 669 774 10 924 595 11 243 975 

Реализирани нощувки 4 485 311 4 053 534 4 097 665 5 059 435 5 027 687 5 186 434 

Пренощували лица 917 666 790 744 840 109 1 014 759 1 033 219 1 101 344 

 

През 2018 г. приходите от дейността „Хотелиерство и ресторантьорство“ в област 

Варна се увеличават спрямо предходната година с 32 381 000 лв. (4.82%). Разходите  

също нарастват, но с по-висок процент - 15.47% или с 94 973 000 лв. спрямо 2017 г. 

Стойностите и за двата показателя са най-високите за наблюдавания период. 

Таблица №11:  Приходи и разходи за икономическа дейност „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ в област Варна за периода 2014-2018 г.
17

(лв.), за фирми представили 

годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия (Източник: ТСБ-Варна) 

                                                      
16 Към края на м.януари 2019 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средствата за подслон и 

местата за настаняване в община Варна до 2017 г. 
17 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за приходите и разходите за 

икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ в област Варна до 2018 г. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

Приходи от дейност 

"Хотелиерство и 

ресторантьорство" 

536 622 000 523 411 000 637 295 000 671 192 000 703 573 000 

Разходи за дейност 

"Хотелиерство и 

ресторантьорство" 

516 487 000 514 412 000 596 959 000 613 782 000 708 755 000 

2.2.4. Иновации  

От нивото на иновациите и технологичното развитие зависят икономическият 

растеж и жизненият стандарт в община Варна. Делът на разходите за научно-

изследователска и развойна дейност (НИРД) е определящ параметър за развитието на 

иновациите. 

На Графика №7 са представени разходите за НИРД в Област Варна и 

относителният им дял спрямо тези за България. Прогнозираните разходи за 2018 г. са 

близки до реално изразходваните за 2017 г. 

 

Графика №7 Разходи за НИРД в Област Варна за периода 2012-2018 г. (хил. лв.) 
18

(Източник: 

НСИ) 

Съгласно предварителните данни за 2018 г., през годината се увеличава броят на 

персонала зает с НИРД (2 561 заети) спрямо 2017 г. (2 378 заети). Увеличението е със 

7,7%. 

                                                      
18 Към края на м.януари 2020 г.,на страницата на  НСИ е достъпна информация за разходи за НИРД в 

Област Варна за периода 2012- 2018г., като за 2018 г. данните са предварителни. 
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2.2.5. Инвестиции и ДМА  

Придобитите ДМА в Община Варна за 2018 г. нарастват с 29.68% спрямо 

предходната година. Значително увеличение се наблюдава в дейностите  

„Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни 

дейности“, където придобитите ДМА се увеличават с близо 67.28%  спрямо 

предходната година, в дейност „Финансови и застрахователни дейности“, където 

увеличението е с 66.15%, в дейност „Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения“ – увеличение с близо 52.37% и в дейност 

„Селско, горско и рибно стопанство“ – с близо 50.1%. Единствено в дейност „Държавно 

управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ се наблюдава 

намаляване с 2 639 хил. лв. или с 34.77%. С най-висок относителен дял на придобитите 

ДМА спрямо общо придобитите за периода във всички икономически дейности остава 

дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и 

пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ – с 36.99%. 

Таблица №12: Придобити ДМА в Община Варна през периода 2013-2018 г. по икономически 

дейности
19

, (хил. лв.) (Източник: ТСБ-Варна) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо: 732 084 541 829 585 566 624 878 594 670 771 164 

Селско, горско и рибно стопанство 11 423 14 679 15 707 11 227 8 492 12 748 

Добивна, преработваща и друга 

промишленост; доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване, преработваща 

промишленост 

95 708 78 723 127 462 84 454 105 498 141 613 

Строителство 85 735 70 901 49 942 94 298 80 781 84 405 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети; транспорт, 

складиране и пощи; хотелиерство 

и ресторантьорство 

287 426 201 985 186 891 231 254 215 118 285 235 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 

5 208 6 159 5 189 6 697 8 881 13 532 

                                                      
 
19 Към края на м.януари 2020г., ТСБ-Варна е предоставило информация за придобити ДМА в община 

Варна по икономически дейности до 2018 г. 
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Финансови и застрахователни 

дейности 
34 100 4 879 6 558 5 049 8 318 13 820 

Операции с недвижими имоти 91 204 88 681 72 128 114 027 74 385 91 212 

Професионални дейности и научни 

изследвания; административни и 

спомагателни дейности 

30 410 38 119 52 975 42 033 47 946 80 202 

Държавно управление; 

образование; хуманно 

здравеопазване и социална работа 

29 601 25 127 55 036 22 763 19 033 16 394 

Други услуги 61 269 12 576 13 678 13 076 26 218 32 003 

 

 

Графика №8: Придобити ДМА в Община Варна през периода 2013-2018 г. по икономически 

дейности20(Източник: ТСБ-Варна) 

През 2018 г. се отчита увеличение с 38.77% на общите разходи за придобиване на 

ДМА в Община Варна. 

  

                                                      
20 Към края на м.януари 2020г., ТСБ-Варна е предоставило информация за придобити ДМА в община 

Варна по икономически дейности до 2018г. 
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Таблица №13: Разходи за придобиване на ДМА в Община Варна през периода 2013-2018 г. по 

икономически дейности21, (хил. лв.) (Източник: ТСБ-Варна) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо: 713 096 622 233 611 633 688 256 705 397 978 847 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
14 819 16 594 17 377 17 451 15 585 17 620 

Добивна, преработваща и друга 

промишленост; доставяне на 

води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване, преработваща 

промишленост 

82 827 89 085 110 549 98 124 150 579 202 441 

Строителство 100 371 86 041 65 675 105 227 89 701 107 737 

Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети; 

транспорт, складиране и пощи; 

хотелиерство и 

ресторантьорство 

278 206 207 716 199 773 231 045 239 693 355 051 

Създаване и разпространение 

на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 

5 595 6 585 5 969 6 075 10 024 
14 117 

Финансови и застрахователни 

дейности 
19 064 13 759 7 490 5 613 9 157 14 248 

Операции с недвижими имоти 99 568 118 369 81 005 145 830 94 540 135 422 

Професионални дейности и 

научни изследвания; 

административни и 

спомагателни дейности 

31 657 44 680 56 050 44 634 51 375 79 204 

Държавно управление; 

образование; хуманно 

здравеопазване и социална 

работа 

27 716 26 822 53 954 19 926 20 863 17 191 

Други услуги 53 273 12 582 13 791 14 331 23 880 35 816 

 

Най-голямо увеличение на разходите за придобиване на ДМА в Община Варна 

през 2018 г. се наблюдава в дейности „Финансови и застрахователни дейности“ – с 

близо 55.60%, „Професионални дейности и научни изследвания; административни и 

спомагателни дейности” – с близо 54.17%, „Други услуги“ – с близо 49.98% и 

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 

                                                      
21 Към края на м.януари 2020г., ТСБ-Варна е предоставило информация за разходи за придобиване на  

ДМА в община Варна по икономически дейности до 2018г. 
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хотелиерство и ресторантьорство“ – с близо 48.13%. Показателят намалява през 

отчетната годината единствено в дейност „Държавно управление; образование; 

хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3 672 хил. лв. или с близо 17.60%. 

 

 

Графика №9: Разходи за придобиване на  ДМА в Община Варна през периода 2013-2018 г. по 

икономически дейности
22

(Източник: ТСБ-Варна) 

Бюджет  

2.2.6.1 Приходна част на бюджета  

Бюджет  

2.2.6.2 Приходна част на бюджета  

Уточненият план на приходите на община Варна към 31.12.2019 г. възлиза на 

401 985 832 лв., при първоначален план - 406 700 000 лв. и актуализиран план в размер 

на 405 170 000 лв. 

   Oтчетът на приходите към 31.12.2019 г. възлиза на 368 929 393 лв.  Трябва да 

се отбележи, че реалният размер на получените приходи по бюджета на общината 

/уточненият план/ възлиза на 401 985 832 лв., включващ наличните средства, отразени с 

отрицателен знак(-33 056 439 лв.), което представлява 101% от актуализирания план.  

 

                                                      
22 Към края на м.януари 2019 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за разходи за придобиване на  ДМА в 

Община Варна по икономически дейности до 2017 г. 
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Таблица №14: Отчет на приходите на Община Варна за 2019 г. (Източник: Община Варна) 

Приходите за делегирани от държавата 

дейности: 

Първ.план 

 2019 г. 

Акт.бюдже

т 2019 

Отчет  

31.12.2019 г. 

Неданъчни приходи                                                                        647 050 704 848 864 894 

Взаимоотношения с Централния бюджет, в 

т.ч.:                          
139 463 249 149 508 257 151 354 395 

-обща субсидия (по §31-11)                                                                    139 463 249 144 164 540 145 250 404 

-получени целеви трансфери (по §31-18)                                                                                                         
   

0 
63 880 83 017 

-целеви трансфер от ЦБ за транспорт(по 

§31-28)                                                                                                         
0 5 300 000 6 041 517 

-възстановени трансфери (субсидии) (по §31-

20)                                                                                                         
0 -20 163 -20 543 

Трансфери от и за бюджети и сметки за 

средствата от ЕС                                                       
 

0 
2 299 547 3 865 831 

Финансиране на дефицита / излишъка 8 561 454 8 561 454 -526 074 

Всичко отчет на приходите за делегирани  

държавни дейности      
148 671 753 161 074 106 155 559 046 

 

Получените приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 155 

559 046 лв. Отделните видове приходи са увеличени спрямо актуализирания бюджет за 

2019 г., както следва: 

 „Неданъчните приходи“ са увеличени със 160 046 лв., като това са 

собствените приходи, които събират училищата, детските градини и 

обслужващите звена, прилагащи системата на делегирани бюджети; 

 „Взаимоотношенията с ЦБ“ се увеличават с 1 846 138 лв. 

 „Трансферите от и за бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз“ са увеличени с 1 566 284 лв. 

Таблица №15: Отчет на приходите на община Варна за периода 2014–2019 година в лева 

(Източник: Община Варна). 

Приходи 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи за 

делегирани от 

държавата 

дейности 

102 906 761 100 224 257 115 006 806 119 460 654 131 245 194 155 559 046 

Приходи за 

местни 

дейности 

117 365 563 137 459 680 122 132 479 151 069 686 191 347 572 213 370 347 

ОБЩО 

ПРИХОДИ: 
220 272 324 237 683 937 237 139 285 270 530 340 322 592 766 368 929 393 

 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година 

 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

30 

Отчетът на приходите от Имуществени и други данъци е в размер на 88 427 246 

лв. Изпълнението на имуществените данъци спрямо първоначалния бюджет е 108 % и 

спрямо  актуализирания бюджет за 2019 г. е 103 % или са събрани с 2 610 676 лв. 

повече, а спрямо 2018 г. приходите са изпълнени на 106 %, т.е. събрани са с 5 161 954 

лв. повече. 

 

Таблица №16: Приходи на Община Варна от имуществени и други данъци за 2019 г. ,в 

лева (Източник: Община Варна) 

 

ИМУЩЕСТВЕНИ  

И ДРУГИ ДАНЪЦИ 

 

/Местни приходи/ 

Отчет 

към 

 31.12.2018 

г. 

Първонач. 

план за  

2019 г. 

Акт. бюджет 

за  

2019 г. 

Отчет  

към 

31.12.2019 г. 

Данък в/у доходите на физически 

лица, в т.ч.: 
1 404 149  1 600 000 1 600 000 1 545 457 

Патентен данък 297 217 350 000 350 000 327 952 

Данък върху таксиметров превоз на 

пътници 
1 106 932 1 250 000 1 250 000 1 217 505 

Имуществени данъци, в т.ч.: 81 861 056 79 600 000 84 216 550 86 881 709 

Данък недвижими имоти 32 152 245 31 500 000 32 100 000 31 630 246 

Данък върху наследствата 75 651 0 16 550 16 548 

Данък върху превозните средства 20 115 900 19 600 000 21 700 000 21 757 271 

Данък при придобиване на имущество 

по възмезден начин 
25 257 901 24 000 000 26 200 000 29 377 924 

Туристически данък 4 259 359 4 500 000 4 200 000 4 099 720 

Други данъци 87 0 0 0 

Всичко имуществени и други данъци 83 265 292 81 200 000 85 816 570 88 427 246 

 

         Изпълнението на неданъчните приходи за местни дейности към 31.12.2019 г. е в 

размер на 63 771 330 лв., при първоначален план от 84 670 00 лв. Основна причина за 

намалението са Приходите от продажба на стоки и услуги, което е намаление на 

приходите от общинско предприятие „ТАСРУД“. В началото на годината е планирано 

приходите от продажба на билети да постъпват в ОП „ТАСРУД, но съгласно приетата 

от Общински съвет – Варна с решение № 1797-3 от Протокол № 43/13.08.2019 г. 

Икономическа рамка за 2019 г. по договора за обществен транспорт на пътници между 

община Варна и Градски транспорт ЕАД гр. Варна – приходите от продажба на билети 

остават да се събират в „Градски транспорт“ ЕАД. Всичко това се отразява като 
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намаление, както в приходната, така и в разходната част на бюджета на общината. 

Втората причина е неизпълнението на Постъпленията от продажба на нефинансови 

активи – при първоначален план от 5 700 000 лв., отчетът е в размер на 2 398 248 лв. 

              Останалите неданъчни приходи са преизпълнени спрямо първоначалния и 

актуализирания план: 

 постъпленията от Приходи oт собственост са със 187 476 лв. повече от 

актуализирания план за 2019 г.;  

 постъпленията от Общински такси са със 126 420 лв. повече от актуализирания 

план за 2019 г.;  

 постъпленията от Глоби, санкции и наказателни лихви са с 308 071 лв. повече от 

актуализирания план за 2019 г.; 

 постъпленията от Концесии са с 34 273 лв. повече от актуализирания план за 

2019 г.; 

 

Таблица №17: Неданъчни приходи на Община Варна за периода 2018-2019 година, в лева 

(Източник: Община Варна)  

 

Неданъчни приходи 

/ местни /  

Отчет 

 

31.12.2018 

г. 

Първ. 

план 

 2019 г. 

Акт. 

бюджет 

за  

2019 г. 

Отчет  

31.12.2019 

г. 

% спрямо 

актуализи

ран 

бюджет 

Приходи oт собственост 
11 282 985 33 020 400 12 564 050 12 751 526 101,5% 

Общински такси 41 892 475 40 165 000 41 988 373 42 114 793 100,3% 

Глоби, санкции, наказателни 

лихви 
4 974 429 4 980 000 4 980 000 5 288 071 106,2% 

Други приходи (§36) 222 971 185 000 307 647 187 752 61% 

Внесен ДДС и др. данъци върху 

продажбите 
-3 728 900 -1 401 466 - 961 284 -961 284 100% 

Постъпления от продажба на 

нефинансови активи 
3 855 709 5 700 000 3 145 000 2 398 248 76,3% 

Концесии 1 948 327 1 900 000 1 850 000 1 884 273 101,9% 

Помощи и дарения от страната и 

чужбина (§45+§46) 
154 923 121 066 92 363 107 951 116,9% 

Всичко неданъчни приходи 
60 602 919 84 670 000 63 965 803 63 771 330 99,7% 

 

2.2.6.3 Разходи 

Отчетът на разходите по бюджета на община Варна към 31.12.2019 г. е в размер 

на 368 929 390 лв., разпределен по функции, както следва: 
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Таблица №18: Отчет на разходите по функции от бюджета на Община Варна за периода 

2018-2019 година, в лева (Източник: Община Варна )                           

 

Функции 

Отчет   

към  

31.12.2018 г 

Първоначален 

план  2019 г. 

Акт. 

бюджет 

за  

2019 г. 

Отчет   

към  

31.12.2019 г. 

1. Общи държавни служби 16 924 756 21 271 000 22 772 000 22 594 395 

2. Отбрана и сигурност  2 173 205 4 094 000 4 140 000 2 472 290 

3. Образование 114 794 163 142 674 000 148 953 000 138 552 601 

4. Здравеопазване 16 861 507 21 112 000 22 217 000 19 833 698 

5. Социално осигуряване 18 509 252 16 791 000 19 182 000 19 257 985 

6.БКС (инж.инфраструктура) 112 248 796 124 251 000 124 951 000 113 500 896 

7. Почивно дело, култура 15 341 878    33 239 000 32 966 000 24 454 507 

8. Икономически дейности и 

услуги 
23 476 201  40 949 000 27 728 000 26 145 019 

9. Други  2 263 008 2 319 000 2 261 000 2 118 002 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 
322 592 766 406 700 000 405 170 000 368 929 393 

 

В разходите на Община Варна за 2019 г. има увеличение с 14.36% спрямо 

предходната 2018 година. 

В структурата на отчета на разходите, най-голям е относителният дял на функция 

„Образование“ – 38 %, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 

на околната среда“ – 31 % и т.н.: 

Графика №10 Отчет на разходите по функции в бюджета на Община Варна за 2019 година, в 

проценти (Източник: Община Варна) 
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Графика №11 Отчет на разходите по функции в бюджета на Община Варна за периода 2018-

2019 година, в лева (Източник: Община Варна) 

 

2.2.7 Изводи: 

 И през 2018 год., с най- голям дял продължават да бъдат микропредприятията и 

броя на заетите в тях, следвани от малките предприятия.  

 В разпределението на броя предприятия по отрасли на икономиката с най-голям 

дял са тези в сферата на търговията, следвани от предприятията в сектор 

„Професионални дейности и научни изследвания“ и „Операции с недвижими 

имоти“. 

 Сектор „Услуги“ е основен за развитието на икономиката на община Варна и е 

добре развит на територията й. Той формира повече от 50% от нетните приходи 

от продажби на област Варна  като осигурява и най-голяма заетост – над 70% (за 

2018 г.) от всички заети лица. 

 В икономическия профил на община Варна и  Варненска област туризмът е един 

от основните приоритетни и структуроопределящи отрасли.  

 През 2018 г. приходите от дейността „Хотелиерство и ресторантьорство“ в 

област Варна се увеличават спрямо предходната година с 32 381 000 лв. (4.82%). 

Разходите  също нарастват, но с по-висок процент - 15.47% или с 94 973 000 лв. 
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спрямо 2017 г. Стойностите и за двата показателя са най-високите за 

наблюдавания период. 

 Средно годишните разходи за НИРД в област Варна за 2018 г. са 26 325 000 лв., 

което е с близо 0.58%  по-малко от отчетените за 2017 година.  

 През 2018 г. се наблюдава намаляване на чуждестранните преки инвестиции с 

104 368 400 евро  (с 10.11%) спрямо предходната година.  

 Общото количество придобити ДМА в Община Варна за 2018 г. нараства с 

29.68% спрямо предходната година. Нарастват и разходите за придобиване на 

ДМА – с 38.77% спрямо 2017 г. 

 Разходите в общинския бюджет за образование, БКС и икономически дейности 

са приоритетни и представляват 69% от извършените разходи през 2019 г.  

 Анализът на разгледаните икономически показатели показва, че е налице 

положителна тенденция на развитие. 

 

2.3 Развитие на социалната сфера и човешките ресурси  

2.3.1 Пазар на труда  

2.3.1.1. Заетост 

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община Варна 

през 2018 г. нараства с 1 274 лица (или с близо 1.00%).  

Таблица №19: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Област Варна и Община 

Варна, за периода 2013-2018 г.23, брой (Източник: ТСБ-Варна) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Област Варна 149 368 151 621 151 747 150 698 152 519 154 052 

Община Варна   125 752 127 547 127 964 126 576 127 974 129 248 

 

                                                      
23 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в Област Варна и Община Варна, до 2018г. 
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Графика №12: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Област Варна и Община 

Варна, за периода 2013-2018 г.
24

(Източник: ТСБ-Варна) 

Наетите лица в Община Варна за 2018 г. са близо 83.90% от общия брой за 

Област Варна. 

Дейност “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” продължава да бъде 

с най-голям брой наети лица на територията на общината – близо два пъти повече от 

втората по численост дейност „Преработваща промишленост“. С по-голям ръст на броя 

наети лица през 2018 г. се отличават секторите „Строителство“ (с 566 повече наети), 

„Хотелиерство и ресторантьорство“ (увеличение с 410 наети) и „Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти далекосъобщения“ (с 260 наети 

повече за годината). 

Таблица №20: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Община Варна, за 

периода 2013-2018г. по икономически дейности25, брой (Източник: ТСБ-Варна) 

Икономически дейности 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ОБЩО 125 752 127 547 127 964 126 576 127 974 129 248 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
957 988 1 109 1 095 1 157 1 070 

Добивна промишленост 155 151 159 155 151 151 

Преработваща промишленост 12 845 14 178 14 862 14 487 14 459 14 247 

                                                      
24 Към края на м.януари 2019г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в Област Варна и Община Варна, до 2017г. 
25 Към края на м.януари 2018 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в Община Варна по икономически дейности до 2017 г. 
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Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 

2 306 2 320 2 140 2 239 2 274 2 270 

Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

1 730 1 682 1 919 1 740 1 741 1 698 

Строителство 12 249 12 816 12 736 11 818 11 828 12 394 

Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети 
26 651 26 868 26 064 25 827 26 270 26 216 

Транспорт, складиране и пощи 10 000 9 311 9 471 9 248 9 280 9 538 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
12 080 12 021 11 909 12 230 12 720 13 130 

Създаване и разпростр. на инф. 

и творч. продукти; 

далекосъобщения 

2 704 2 967 3 173 3 336 3 494 3 754 

Финансови и застрахователни 

дейности 
3 472 3 059 3 059 3 282 3 475 3 425 

Операции с недвижими имоти 2 373 2 186 2 157 1 949 1 932 2 055 

Професионални дейности и 

научни изследвания 
5 494 5 537 5 563 5 534 5 617 5 598 

Административни и 

спомагателни дейности 
6 035 6 231 5 986 5 795 5 507 5 550 

Държавно управление 5 198 5 230 5 169 5 025 5 176 5 280 

Образование 8 777 8 789 8 993 8 927 8 891 8 834 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
7 723 7 905 8 202 8 391 8 563 8 652 

Култура, спорт и развлечения 2 534 2 851 2 808 2 962 3 029 3 061 

Други дейности 2 469 2 457 2 485 2 536 2 410 2 325 

 

През 2018 г. най-значително е намалението на заетите в Община Варна в 

дейности „Преработваща промишленост“ – с 212 наети или с близо 1,47%, „Селско, 

горско и рибно стопанство“ – с 87 наети или с близо 7.52% и „Други дейности” – 

намалението е със 85 наети или с близо 3,53% спрямо предходната година.  
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Графика №13: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Община Варна, за 

периода 2013-2018 г. по икономически дейности
26

 (Източник: ТСБ-Варна) 

2.3.1.2. Безработица 

През 2019 г. нивата на безработица в страната,  в Област Варна и в Община 

Варна продължават да спадат. Безработицата в Община Варна остава по-ниска от 

отчетената на национално и областно ниво. 

Таблица №21: Нива на безработица за България, Област Варна и Община Варна, за периода 

2013-2019 г., по данни от Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Варна 

  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

България 
брой 371 380 366 470 330 816 284707 236 752 202 995 185 266 

% 11.3 11.2 10.1 8.7 7.2 6.2 5.6 

Област Варна 
брой 16 434 16 281 14 866 12 656 10 396 8 550 7 860 

% 7.4 7.3 6.7 5.7 4.7 3.8 3.5 

Община Варна 
брой 7 981 7 293 6 961 5 944 5 269 4 401 4022 

% 4.6 4.2 4.0 3.4 3.0 2.5 2.3 

                                                      
26 Към края на м.януари 2020г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в Община Варна по икономически дейности до 2018 г. 
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2.1.1.4 Средна годишна работна заплата 

Сравнена със средната годишна работна заплата в областта, същата в Община 

Варна е по-малка, но увеличението и на ниво община през 2018 г.  с близо 11,36% е по-

голямо спрямо отчетеното увеличение на ниво област /11,18%/. 

Таблица №22: Средна годишна работна заплата в Област Варна и Община Варна, за периода 

2013-2018 г.27 (лева) (Източник: ТСБ-Варна) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Област 

Варна 
8 922 9 272 10 000 10 773 11 700 13 008 

Община 

Варна 
8 913 9 218 9 952 10 737 11 585 12 902 

 

През 2018 г., с най-голямо увеличение на средната годишна работна заплата на 

наетите по трудово и служебно правоотношение в Община Варна се отличават 

дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“ – с 3 238 лв. или с 16.90%, „Финансови и застрахователни дейности“ 

– с 3 131 лв. или с 16.71%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 2 155 

лв. или с 15.28% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2 056 лв. или с 

19.49%. Намаляване на средната годишна работна заплата не се отчита в нито една от 

наблюдаваните дейности. 

Таблица №23: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в  Община Варна по икономически дейности, за периода 2013-2018 г.28 (лева) 

(Източник: ТСБ-Варна) 

Икономически дейности 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общо 8 913 9 218 9 952 10 737 11 585 12 902 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
8 018 8 413 11 212 12 132 12 805 14 060 

Добивна промишленост 17 115 18 694 18 462 17 558 18 136 18 258 

                                                      
27 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средната годишна работна 

заплата в Област Варна и Община Варна до 2018 г. 

 
28 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средната годишна работна 

заплата в Община Варна до 2018 г. 
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Преработваща 

промишленост 
7 628 8 253 9 055 9 768 11 351 12 694 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 

12 896 12 941 14 077 14 921 16 597 17 941 

Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

9 274 9 565 9 704 10 875 12 467 13 357 

Строителство 7 321 8 120 9 228 9 286 9 775 10 863 

Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети 
6 855 7 192 8 062 8 757 9 395 10 446 

Транспорт, складиране и 

пощи 
14 054 12 905 13 739 13 765 12 542 13 537 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 
6 395 6 747 7 144 7 690 8 820  9 755 

Създаване и 

разпространение на 

информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 

12 643 13 704 15 167 17 002 19 157 22 395 

Финансови и 

застрахователни дейности 
14 523 16 423 16 324 17 587 18 706 21 837 

Операции с недвижими 

имоти 
7 578 7 812 8 261 8 764 9 491 10 738 

Професионални дейности и 

научни изследвания 
10 073 10 447 11 355 12 721 14 103  16 258 

Административни и 

спомагателни дейности 
6 619 6718 7 712 9 505 10 547 12 603 

Държавно управление 11 453 11 572 11 396 12 625 13 527 14 712 

Образование 11 108 11 603 11 996 12 849 13 942 15 448 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
11 722 12 468 12 685 13 703 14 322 15 429 

Култура, спорт и 

развлечения 
7 228 7 392 7 819 8 806 9 738 10 617 

Други дейности 5 422 5 784 5 902 6 582 7 411 8 210 

 

С най-висок размер на средната годишна работна заплата остават дейностите 

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна 

промишленост“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия 

и на газообразни горива“. Основният фактор, който продължава да оказва влияние 

върху размера на средната годишна работна заплата в община Варна е структурата на 

местната икономика и развитие на сектори, които се характеризират с малко по-ниски 

нива на заплащане, какъвто е сектор „Търговия и ремонт“. 
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Графика №14: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в  Община Варна по икономически дейности, за периода 2013-2018 г.
29

, лева 

(Източник: ТСБ-Варна) 

2.3.2 Доходи и разходи на домакинствата 

През 2018 г. общите доходи средно на домакинство продължават да бележат 

нарастване на национално ниво. За област Варна, общият доход нараства, но остава по-

нисък спрямо същия за страната. За стойността за общ доход средно на домакинство в 

Област Варна, в страницата на НСИ е отбелязано, че получените стойности са с по-

малка схоластична точност - оценка между 10.1 и 15.0 % грешка. 

Таблица №24: Общ доход средно на домакинство в България и област Варна, за периода 2012-

2018 г.30 (лева) (Източник: НСИ) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 10 244 11 420 11 666 11 883 12 112 12 836 13 450 

Област Варна 10 066 11 393 11 439 12 443 11 818 11 668 12 177 

Доходите основно се изразходват за извършване на потребителски разходи, за 

храна, за покриване на режийни разноски – жилища, вода, ел. енергия и др. 

                                                      
29 Към края на м.януари 2020 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средната годишна работна 

заплата в Община Варна до 2018г. 
30 Към края на м.януари 2020г.,на страницата на  НСИ е достъпна информация за общ доход средно на 

домакинство до 2018 г. 
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Графика №15: Общ доход средно на домакинство в България и област Варна, за периода 2012-

2018 г.31, лева (Източник: НСИ) 

2.3.3 Здравеопазване  

На територията на Община Варна през 2018 г. функционират 14 лечебни 

заведения за болнична помощ, 171 лечебни заведения за извънболнична помощ и 12 

други здравни заведения. Спрямо предходната година, се увеличава броят на леглата в 

лечебните заведения за болнична помощ - със 105. Увеличава се броят на лечебните 

заведения за извънболнична помощ – с 9, нараства и броят на леглата в тях – с 5. 

Намалява броят на леглата в другите здравни заведения – с 29. 

Таблица №25:  Лечебни и здравни заведения в Община Варна за периода 2013-2018 г.32, брой 

(Източник: НСИ) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Лечебни заведения за 

болнична помощ 
14 14 14 14 14 14 

Легла 2168 2221 2516 2380 2475 2580 

Лечебни заведения за 

извънболнична помощ 
168 164 161 155 162 171 

Легла 98 95 94 111 113 118 

Други здравни заведения 10 9 9 9 12 12 

Легла 332 319 305 256 331 302 

 

                                                      
31 Към края на м.януари 2020г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за общ доход средно 

на домакинство в област Варна за 2018 г. 
32 Към края на м.януари 2020г.,на страницата на  НСИ е достъпна информация за лечебните и 

здравни заведения  в Община Варна за 2018 г. 
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Таблица №26: Медицински персонал на територията на Община Варна, Област Варна и 

България за периода 2014-2018 г.33 (брой) (Източник: НСИ) 

  

2014 2015 2016 
Л

ек
а

р
и

 

Л
ек

а
р

и
 п

о
 

д
ен

т
а
л

н
а

 

м
ед

и
ц

и
н

а
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

 

сп
ец

и
а
л

и
ст

и
 

Л
ек

а
р

и
 

Л
ек

а
р

и
 п

о
 

д
ен

т
а
л

н
а
 

м
ед

и
ц

и
н

а
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

 

сп
ец

и
а
л

и
ст

и
 

Л
ек

а
р

и
 

Л
ек

а
р

и
 п

о
 

д
ен

т
а
л

н
а

 

м
ед

и
ц

и
н

а
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

 

сп
ец

и
а
л

и
ст

и
 

Община 

Варна 
2029 472 2811 2048 500 2928 2145 545 2886 

Област Варна 2197 519 2978 2216 568 3090 2287 616 3020 

България 28842 7013 48158 29073 7512 47428 29539 8011 46930 
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Община 

Варна 
2189 562 2934 2204 510 2977 

Област Варна 2353 637 3075 2357 569 3113 

България 30078 8355 46702 29667 7240 46332 

 

През 2018 г. в Община Варна работят 93.5% от лекарите в Област Варна и 7.43% 

от лекарите в България, 89.63% от лекарите по дентална медицина в Област Варна и 

7.04% от тези за страната.  Медицинските специалисти, които работят на територията 

на общината представляват 95.63% от общия им брой за Област Варна и 6.43% от тези 

                                                      
33 Към края на м.януари 2019 г., на страницата на НСИ е достъпна информация за медицинския 

персонал на територията на Община Варна до 2017г. 
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за страната. През 2018 г. броят на лекарите в Община Варна се е увеличил с 15 спрямо 

2017 г. Броят на практикуващите лекари по дентална медицина на територията на 

общината намалява с 52 спрямо предходната година. Числеността на медицинските 

специалисти в Община Варна през 2018 г. се увеличава с 43. 

Таблица №27: Осигуреност на населението с медицински персонал на 10 000 д. на 

територията на Община Варна, Област Варна и България за периода 2013-2018 г.34 (брой) 

(Източник: НСИ) 
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Варна 
58.8 13.4 82.6 58.8 13.7 81.5 59.6 14.5 85.2 

Област 

Варна 
46.2 10.5 63.5 46.4 11.0 62.9 46.8 12.0 65.3 

България 
39.9 10.0 66.9 40.0 9.7 66.9 40.6 10.5 66.2 
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Община 

Варна 
62.3 15.8 83.8 63.5 16.3 85.1 63.9 14.8 86.4 

Област 

Варна 
48.3 13.0 63.8 49.8 13.5 65.1 49.9 12.1 65.9 

България 
41.5 11.2 66.0 42.7 11.9 66.2 42.1 10.3 65.7 

 

 

                                                      
34 Към края на м.януари 2020г., на страницата на НСИ е достъпна информация за медицинския 

персонал на територията на Община Варна до 2018г. 
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През периода 2010-2018 г. се наблюдава плавно покачване на стойностите на 

показателите „Осигуреност на населението с лекари“ и „Осигуреност на населението с 

медицински специалисти“ на 10 000 души в Община Варна. На всички разглеждани 

нива намалява стойността на показател „Осигуреност на населението с лекари по 

дентална медицина“ на 10 000 души. Равнищата на трите разглеждани показателя в 

Община Варна са по-високи от същите  за Област Варна и България през разглеждания 

период 2010 г. – 2018 г. В заключение може да се обобщи, че кадровата обезпеченост с 

висши медицински кадри (лекари и стоматолози) на територията на община Варна е 

много добра. 

На територията на Община Варна през 2018 г. функционират 30 детски ясли, с 

1762 места, посещавани от 2107 деца.  

Таблица №28: Детски ясли, места и деца в яслите в Община Варна за периода 2013-2018 

г.
35

(брой) (Източник: НСИ) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Детски ясли 28 30 30 30 30 30 

Места 1353 1500 1546 1712 1752 1763 

Деца 2066 2147 2139 2166 2104 2107 

 

От сравнението между данните в горната таблица се вижда, че през 2018 г. броят 

на местата в детските ясли нараства с 11, а на децата с 3.  

2.3.4 Социални дейности 

Социалните дейности в община Варна се реализират съобразно изискванията на 

националните и европейски политики, спазвайки основните принципи на 

равнопоставеност, социално включване, липса на дискриминация. С цел гарантиране 

прилагането на държавните политики на местно ниво и на база Общинската стратегия 

за развитие на социалните услуги и имайки предвид потребностите на гражданите в 

неравностойно положение в община Варна, ежегодно се изготвя Социална програма. 

Основните акценти на Социалната програма са свързани с развитие на 

ефективна система от социални услуги, отговарящи на нуждите  на потребителите, 

равен достъп, достатъчност на услугите и подобряване на качеството им с цел борба с 

                                                      
35 Към края на м.януари 2020 г., на страницата на НСИ е достъпна информация за брой на детски 

ясли, места и деца в яслите на територията на Община Варна до 2018г. 
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бедността, социалното изключване и дискриминацията; осигуряване на достъпна 

архитектурна, жизнена и информационна среда за хората с увреждания; повишаване 

професионалния капацитет на работещите в неправителствения сектор на общинско 

ниво; популяризиране на дългосрочните приоритети в социалната сфера на общината, 

както и привличане на бизнеса като социално – икономически партньор. Основни цели 

на вече функциониращите социални услуги за деца и възрастни са подобряване 

качеството им и ефективност при осигуряване на независим живот на потребителите.   

Община Варна работи по следните приоритетни направления: 

1. Превенция на изоставянето и деинституционализация на услугите за деца и 

възрастни хора;  

2. Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица; 

3. Деинституционализация на услугите за възрастни хора и грижа в домашна среда 

за по–добър и достоен живот; 

4. Развитие на човешките ресурси; 

5. Изграждане на междусекторно сътрудничество. 

Към месец януари 2019 година в Община Варна са се реализирали 59 социални 

услуги, от които 36 с финансиране от държавния бюджет и 23 с местно финансиране. 

Реализирани са 29 социални услуги за деца и младежи и 30 услуги за възрастни хора. 

Капацитетът на социалните услуги предоставяни на територията на община Варна е 

3 555 места, от тях за деца - 924 места и 2 631 (1065, от които са потребителите на 

социалната услуга „обществена трапезария“), капацитетът на социалните услуги за 

възрастни хора.  

Отчитайки потребностите на населението в община Варна и следвайки 

политиките на деинституционализация на социалните услуги за деца, считано от 

01.09.2019 г. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“ беше 

закрит. От 01.10.2019 г. е увеличен капацитета с 5 места на един център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца. Разкриха се две нови социални услуги за деца с 

финансиране от местния бюджет, а именно Център за социална рехабилитация и 

интеграция за деца с увреждания /предимно от аутистичния спектър/ с капацитет 20 

места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места. 
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            Социалните услуги са разположени на територията на целия град. 

Разпределението по видове социални услуги към месец декември 2019 г. е както 

следва:   

Източник: Дирекция „Социални дейности“, Община Варна 

 
Брой 

Социални услуги в общността, общо 37 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция 21 

Центрове за обществена подкрепа 4 

Дневни центрове 3 

Домашен социален патронаж 1 

Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на 

деца с увреждания“ 
1 

Социален асистент 1 

Ресурсен център за хора в неравностойно положение 1 

Бизнес – център за хора с увреждания 1 

Центрове „Домашна грижа“ 2 

Обществена трапезария 2 

Социални услуги от резидентен тип, общо 18 

Центрове за настаняване от семеен тип 9 

Защитени жилища 3 

Наблюдавано жилище 2 

Кризисен център 2 

Звено „Майка и бебе“ 1 

Приют 1 

Институции, общо 3 

Домове за деца лишени от родителска грижа 0 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 1 

Домове за стари хора 2 
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2.3.5 Образование 

В град Варна инфраструктурата на образованието включва обекти на пълната 

гама от заведения за предучилищно обучение (детски градини) и образователни 

институции – общообразователни училища (основни, средни, профилирани), 

професионални училища (професионални гимназии), колежи и университети. Броят, 

видът (профилът) и капацитетът на детските заведения и на различните училища 

(общообразователни, профилирани и професионални) се оразмеряват на базата на 

действащи в образователната система норми, нормативи и стандарти  – за обхват, 

пълняемост на групите в детските заведения и класните стаи, за едносменен режим на 

обучение и др. Параметрите на образователната инфраструктура в град Варна са 

функция от броя на лицата в съответната възраст – от 3 до 6 годишна възраст 

(предучилищно обучение), от 7 до 14 години (основно образование) и от 15 до 18 

години (средно общо, профилирано и професионално образование).  

Таблица №29: Детски градини в Община Варна за учебните 2012/2013 г. - 2018/2019 г.(брой) 

(Източник: НСИ) 

  

2012/ 

2013 г. 

2013/ 

2014 г. 

2014/ 

2015 г. 

2015/ 

2016 г. 

2016/ 

2017 г. 

2017/ 

2018 г. 

2018/ 

2019 г. 

Детски градини 55 59 60 61 60 58 59 

Педагогически 

персонал 
903 926 978 964 1000 980 977 

Деца, 

посещаващи 

детските 

градини 

11 900 12 386 12 731 12 351 11 787 11 528 11 447 

 

В инвестиционната програма на Община Варна и съответно в общинските 

бюджети през последните години бяха предвидени средства и мерки, за подобряване на 

физическата среда в детските градини, разкриване на нови места в някои детски 

градини; разкриване на филиали; частни детски градини, с цел увеличаване броя на 

местата в тях.  

Мрежата от всички видове и степени на училищната система (начални, основни, 

СУ, профилирани, професионални) в община Варна през учебната 2018/2019 година 

обхваща 64 училища.   
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Таблица №30 Учебни заведения, паралелки, преподаватели и учащи се в община Варна по 

видове учебни заведения през учебната 2018/2019 година (брой) (Източник: РУО-Варна)
36

 

 
Училища Паралелки Учители Учащи се 

Общообразователни училища 49 1655 2614 30620 

Специални училища 1 41 58 147 

Училища по изкуствата и 

професионални гимназии с програми 

за придобиване на III степен 

професионална квалификация 

14 313 654 6095 

 

Таблица №31: Брой на завършилите средно образование в Община Варна за учебните 

2012/2013 - 2018/2019 г. (Източник: РУО-Варна) 

  
2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Общо: 3015 2762 2681 2633 2857 2765 2813 

Общообразователн

и училища 
1611 1568 1621 1540 1644 1544 1626 

Специални 

училища 
9 9 - 10 - 10 7 

Професионални 

гимназии и 

професионални 

училища с 

програми за 

придобиване на II 

степен 

професионална 

квалификация 

545 513 378 123 

1213 1211 1187 
Училища по 

изкуствата и 

професионални 

гимназии с 

програми за 

придобиване на III 

степен 

професионална 

квалификация 

850 672 682 960 

 

                                                      
36 Към края на м.януари 2020г.,РУО-Варна е предоставило информация, че на територията а Община 

Варна няма професионални училища/паралелки с програми за придобиване на I и II СПК, както и 

учители/учащи се в такива. 
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През учебната 2018/2019 г., броят на завършващите средно образование се 

увеличава спрямо предходната година. Най-висок остава броят на завършващите 

общообразователни училища. С 24 намалява броят на завършилите училища по 

изкуствата и професионалните гимназии с програми за придобиване на III степен 

професионална квалификация, спрямо предходната година.   

 

Графика №16: Брой на завършилите средно образование в Община Варна за учебните 

2012/2013 - 2018/2019 г. (Източник: РУО-Варна) 

Град Варна е важен университетски център в България и Североизточен район. 

Тук функционират 6 от общо 51 акредитирани университети и висши училища (без 

колежите) в страната, в които през учебната 2018/2019 г. се обучават 24 036 студенти. 

На територията на Варна функционират Колеж по туризъм към Икономическия 

университет, Медицински колеж към Медицински университет, Колеж в структурата 

на Техническия университет и Висше училище по мениджмънт – Международен 

колеж. 

Висшето образование и инфраструктурата, предназначена за неговото 

функциониране е с регионално,  национално и международно значение. Броят на 

студентите във висшите училища се регулира с квоти за прием и за обучение.  

Разпределението на броя на студентите и преподавателите по видове висши 

училища по учебни години е представено в Таблица №33. 
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Таблица  №32: Разпределение на броя на студентите и преподавателите по видове висши 

училища по учебни години (Източник: НСИ) 

 
2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Университети и 

специализирани висши 

училища на територията 

на Община Варна 

5 5 5 6 6 6 6 

Преподаватели 1 860 1 848 1 859  1 820 1 815 1914 1843 

Студенти 32 853 31 851 30 886 30 186 26 886 25 000 24 036 

Завършили (ОКС 

"бакалавър" и 

"магистър") 

7 479 7 629 7 067 7 576 6 824 6 058 5 738 

Завършили (ОКС 

"бакалавър" и 

"магистър") в България 

58 961 61 759 58 854 58 741 56 501 53 253 53 115 

През учебната 2018/2019 г. броят на преподавателите в университети и висши 

специализирани училища на територията на Варна намалява със 71 души спрямо 

предходната учебна година. Броят на студентите намалява с 964 или с близо 4.01%. 

През 2018 г. висши учебни заведения на територията на Община Варна са завършили 

близо 10.80% от завършилите в България. 

2.3.6 Изводи 

От анализа могат да се направят следните изводи за развитието на социалната 

сфера и човешките ресурси в Община Варна: 

 Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община Варна 

през 2018 г. нараства с 1 274 лица (или с 1.0%)  спрямо предходната 2017 г. 

 Дейност “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” продължава да бъде 

с най-голям брой наети лица на територията на общината – близо два пъти 

повече от втората по численост дейност „Преработваща промишленост“. 

 През 2018 г. средната годишна работна заплата в община Варна нараства и 

остава с много близка стойност до същата за област Варна.  

 Основният фактор, който продължава да оказва влияние върху размера на 

средната годишна работна заплата в община Варна е структурата на местната 

икономика и развитие на сектори, които се характеризират с малко по-ниски 
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нива на заплащане, какъвто е сектора „Търговията, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“. 

 Нивото на  безработица в Община Варна намалява и през 2018 г. и остава по-

ниско от националното и областното. 

 Кадровата обезпеченост с висши медицински кадри (лекари и стоматолози) на 

територията на Общината и осигуреността с болнични легла в лечебните 

заведени е висока. 

 Община Варна продължава да осъществява своята социална политика и да 

спазва своите приоритети, като осигурява устойчивост и разширяване на 

мрежата от социални услуги на територията на Общината.    
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Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие за периода 2014 – 2020 година, отчита напредъка и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики.  

За целите на плана се използват два вида индикатори: 

 Индикатори за резултат; 

 Индикатори за въздействие. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на изведените в плана приоритети и мерки за развитие на общината в 

периода до 2020 година. Определените индикатори, там където е възможно са 

количествено измерими и имат за цел осигуряване на обективност на направените 

оценки и изводи по отношение на напредъка при реализацията на приоритетите и 

мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 

до 2020 година. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено 

измерими индикатори, а в някой случаи – с качествени оценки относно достигнатата 

степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на Общината и 

приноса на това развитие за общото развитие на региона.  

Индикаторите, на чиято база се извършва наблюдението и оценката са: 

 Общи индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР; 

 Специфични индикатори проследяващи изпълнението на приоритетите 

и специфични цели на Общинския план за развитие на Община Варна 

включващи: 

 индикатори за въздействие. 

 индикатори за резултат, в т.ч. 

 индикатори за ресурси; 

 индикатори за продукта от заложените мерки и дейности. 
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1. Общи количествени индикатори измерващи глобалния ефект от ОПР 

Тази група включва общи количествени индикатори, върху които се базира 

системата за наблюдение и оценка в областта на регионалната политика и развитието 

на регионите в ЕС през плановия и програмен период. Те отразяват постигането на 

целите на Стратегия “Европа 2020”. За тези индикатори в Регионалния план за развитие 

на СИР и Областната стратегия за развитие на Област Варна  2014 – 2020 година са 

посочени изходни и целеви стойности, чрез които се наблюдава и измерва постигането 

на целите. В Общинския план за развитие на Община Варна са заложени само тези от 

индикаторите, за които има статистическа информация на ниво община и те са  

адаптирани по подходящ начин - при съобразяване със социално-икономическите 

условия в Общината.  

Таблица №33: Общи количествени индикатори (Източници: ТСБ-Варна, НСИ, ДРСЗ-Варна, 

ДБТ-Варна) 

 

Общи 

количествени 

индикатори 

Североизточен район Област Варна Община Варна 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

1 

Разходи за 

придобиване на 

ДМА, хил.лв.   1
 8

1
3

 2
9
5
 

1
 8

5
5
 3

2
8
 

2
 0

6
7

 5
8
1
 

1
 9

8
0

 1
4
0
 

1
 0

9
1
 0

9
8
 

1
 0

1
2
 2

9
2
 

1
 1

2
9
 6

9
0
 

1
 1

0
1
 1

6
9
 

7
7
2
 0

1
2
 

7
3
1
 3

5
0
 

7
1
3
 0

9
6
 

6
2
2
 2

3
3
 

2 
Равнище на 

безработица, %   
11.1 11,8 11.6 11.6 6.9 7,8 7.4 7.3 4.5 5 4.6 4.2 

3 
Коефициент на 

заетост  
44,6 44.4 45.4 47.9 46,5 54.1 47 49.8 51 

55,9

5 
* * 

4 

Средна годишна 

работна заплата 

на наетите по 

трудово и 

служебно 

правоотношение   

3
 4

9
0
 

7
 8

0
6
 

8
 2

0
5
 

8
 6

0
1
 

8
 1

4
4
 

8
5
6
2
 

8
9
2
2
 

9
 2

7
2
 

8
 0

7
1
 

8
 5

3
7
 

8
 9

1
3
 

9
 2

1
8
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Общи 

количествени 

индикатори 

Североизточен район Област Варна Община Варна 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018   

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

1 

Разходи за 

придобиване на 

ДМА, хил.лв.   2
5

5
4

8
7

2
 

1
6

9
9

9
9

6
 

2
0

5
9

1
6

0
 

2
2

4
7

1
8

8
 

9
8

9
9

4
6
 

9
5

1
2

5
4
 

1
2

6
6

0
0

0
 

1
3

0
1

3
0

6
 

6
1

1
6

3
3
 

6
8

8
2

5
6
 

7
0

5
3

9
7
 

9
7

8
9

4
7
 

2 
Равнище на 

безработица, %   
10.5 9.0 7.5 6.2 6.7 5.7 4.7 3.8 4.0 3.4 3.0 2.5 

3 
Коефициент на 

заетост  
50.2 49.7 51.6 51.3 55 52.9 52.7 52.4 * * * * 

4 

Средна годишна 

работна заплата 

на наетите по 

трудово и 

служебно 

правоотношение   

9
2

3
4
 

9
9

7
0
 

1
0

8
8

1
 

1
2

0
6

2
 

1
0

0
0

0
 

1
0

7
7

3
 

1
1

7
0

0
 

1
3

0
0

8
 

9
9

5
2
 

1
0

7
3

7
 

1
1

 5
8

5
 

1
2

 9
0

2
 

 

 Общи количествени индикатори 

Североизточен 

район 
Област Варна Община Варна 

2019   г. 2019 г. 2019 г. 

1 
Разходи за придобиване на ДМА, 

хил.лв.   
** ** ** 

2 Равнище на безработица, %   5.6 3.5 2.3 

3 Коефициент на заетост  ** ** * 

4 

Средна годишна работна заплата на 

наетите по трудово и служебно 

правоотношение   

** ** ** 

 

*Към края на м.януари 2018 г., ТСБ-Варна е предоставило информация, че от 

2013 г., на ниво община показател „коефициент на заетост“ не се отчита. 

** Към края на м.януари 2020 г., на страницата на НСИ и в ТСБ-Варна все още 

липсва информация за стойностите на посочените индикатори за 2019 г. 

 

При съпоставка на данните за общите количествени индикатори за 2018 г. с 

предходната 2017 г. се налагат следните изводи: 

 Разходите за придобиване на ДМА през 2018 г.нарастват в Област Варна, 

СИР и Община Варна спрямо 2017 г. За същата година, разходите за 

придобиване на ДМА в Община Варна съставят 75.23% от общите разходи в 

Област Варна и 43.56% от разходите за придобиване на ДМА в СИР. 
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 Равнищата на безработица в Община Варна, Област Варна и СИР намаляват. 

 Няма получени данни за коефициента на заетост в Община Варна (в данните, 

подадени от ТСБ-Варна е указано, че от Наблюдението на работната сила 

няма данни на ниво община). Същият показател намалява през 2018 спрямо 

предходната година в СИР и Област Варна. 

 Средните годишни работни заплати в Община Варна и Област Варна 

нарастват през 2018 г. спрямо 2017 г. и остават по-високи от отчетената 

стойност за СИР. 

2. Специфични количествени индикатори 

Посредством изведените - специфични количествени индикатори  се  проследява 

изпълнението на приоритетите и специфични цели на Общинския план за развитие на 

Община Варна. Сред тях са интегрирани и онези глобални екологични индикатори, за 

които има налични измерими стойности на общински ниво.  

Дефинирани са количествени индикатори за въздействие и за резултат, там 

където е възможно количествено измерване и е наличен  официален източник на 

информация, което да гарантира обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения.  

Източници на информация и данни, въз основа на които се извършва 

наблюдението и оценката на ОПР, съгласно Законодателството в областта на 

регионалното планиране се събират от Националния статистически институт, от 

Агенцията по заетостта, както и от други надеждни регионални и местни източници на 

информация.  

Предвид сравнително малкото статистически данни, за които се поддържа 

информация на ниво общини, в процеса на наблюдение и оценка на ОПР се разчита 

предимно на информация и данни от Община Варна, кметствата, Общински 

предприятия, Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти и на социално-икономическите партньори – НПО, браншови организации, 

университети, Дирекция „Бюро по труда“, РИОСВ и др. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Специфични количествени индикатори за осъществяване 

наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година. 
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Стратегическата рамка на ОПР 2014 – 2020 година е определена в 4 

приоритетни области. Приоритетна област 1. „Икономически растеж” включва 4 

приоритета, 8 стратегически цели и 32 мерки. Приоритетна област 2. „Подобряване на 

качество на живот” включва 5 приоритета, 11 специфични цели и 49 мерки. 

Приоритетна област 3. „Интегрирано развитие на територията” включва 3 приоритета, 

16 специфични цели и 69 мерки. В приоритетна област 4. „Сътрудничество” са 

определени 3 приоритета, с общо 6 специфични цели и 18 мерки. 
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Графика №17:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритетна 

област 1 

2.1.1. ПРИОРИТЕТ 1.1. СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА 

ОСНОВАТА НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО 

2.1.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МСП (СЦ 1.1.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 8 дейности в 

рамките на СЦ 1.1, през отчетната 2019 г. се изпълняват 3, които включват 

реализацията на 21 проекта.  

 Размерът на извършените разходи за 2019 г. не може да бъде отчетен.  

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са представителите на местния бизнес.  

 В изпълнение на Специфичната цел, през отчетния период са реализирани 21 

допълнителни проекта, направените през 2019 г. разходи за тяхното изпълнение 

са в размер на 376 407 лв. Основният брой проекти са реализирани от частния 

сектор с финансиране от ОПРЧР. Агенция за икономическо развитие – Варна 

изпълнява 8 проекта с размер на реализираните разходи 376 407.00 лв. 

 Най-съществен принос за изпълнението на Специфичната цел имат проектите за 

въвеждане в предприятията на интегрирани системи за управление на бизнеса и 
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системи за автоматизирано производство, следвани от проектите за  технологична 

модернизация на предприятията, финансирани от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
37

 

2.1.1.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ПРИОРИТЕТНИТЕ СЕКТОРИ НА ОБЩИНА ВАРНА И ИЗГРАЖДАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ (СЦ 1.2) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 18  дейности за 

изпълнението на СЦ 1.2., през отчетната 2019 г. се изпълняват 12, които включват 

реализацията на общо 16 проекта. В предходни години е отчетено успешното 

приключване на един проект. 

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 448 169.84 лв., което 

представлява 6.92% от индикативния размер на планираните средства за нейното 

изпълнение за целия програмен период и 100% от общата стойност на вложения 

ресурс за осъществяване на Приоритет 1.1. 

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са Община Варна, която инвестира в развитието на туризма и представители на 

местния бизнес. 

 През отчетния период не са реализирани допълнителни проекта в изпълнение на 

Специфичната цел. 

 

Графика №18:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 1.1. 

                                                      
37

 Източник: Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. 
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2.1.2. ПРИОРИТЕТ 1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

2.1.2.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНО И 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ 

ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

НЕЙНАТА АДАПТИВНОСТ СПРЯМО  ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

(СЦ 1.3.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 78  дейности в 

рамките на СЦ 1.3, през отчетната 2019 г. се изпълняват 53. В предходни години 

успешно e приключено изпълнението на 15 дейности. 

 Размерът на вложените средства е 18 042 673.43 лв. Делът на привлечения 

финансов ресурс по СЦ 1.3 представлява 11.77 %  от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 43.22% 

от общата стойност на вложения ресурс за осъществяване на Приоритет 1.2.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 1.3. финансов ресурс е с източници ЕС чрез 

оперативните програми за изпълнение на проекти, финансирани с подкрепата на 

ОПРР и Бюджета на Община Варна. 

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са училищата и университетите на територията на Варна, както и Община Варна, 

която финансира и изпълнява инфраструктурните проекти, заложени в 

изпълнение на СЦ 1.3. 

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 9 

допълнителни дейности, за които са изразходвани общо 468 401 лв., средства от 

Програма „Еразъм +“. 

2.1.2.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА НА МЛАДОТО 

ПОКОЛЕНИЕ СЪС ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГИОНАЛНАТА И НАЦИОНАЛНАТА 

ИКОНОМИКА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА АДАПТИВНОСТ СПРЯМО  

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА (СЦ 1.4.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 8 дейности в 

рамките на СЦ 1.4, през отчетната 2019 г. се изпълняват 6, които включват 17 

проекта.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 23 701 261.00 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 1.4, представлява 331.85% от 
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индикативния размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия 

програмен период и 56.77% от общата стойност на вложения ресурс за 

осъществяване на Приоритет 1.2.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 1.4. финансов ресурс е с приоритетен източник на 

финансиране ОПИК, следван от Бюджетът на Община Варна и Държавния 

бюджет .  

 В изпълнение на СЦ 1.4 през отчетния период са реализирани 5 допълнителни 

проекта с отчетени разходи за 2019 г. в размер на 2 300 лв. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел имат университетите на 

територията на община Варна.  

 

 

 

Графика №19: Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 1.2. 

2.1.3. ПРИОРИТЕТ 1.3. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПОДКРЕПА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 

ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГИ 

2.1.3.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.5. НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНО-
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РАЗВИТИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА (СЦ 1.5.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 19  дейности в 

рамките на СЦ 1.5, през отчетната 2019 г. се изпълняват 7, които включват 
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реализацията на общо 39 проекта. В предходни години е отчетено успешното 

приключване на един проект. 

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 1 293 848.00 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 1.5, представлява 6.42% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 100% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 1.3.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 1.5 финансов ресурс е с източник ЕС чрез 

оперативните програми за изпълнение на проекти, финансирани с подкрепата на 

ОПИК, бюджетът на Община Варна и университети. 

 В изпълнение на СЦ 1.5 през отчетния период са реализирани 9 допълнителни 

проекта. Отчетеният финансов ресурс за изпълнението им е в размер на 

9 460 065.33 лв.  

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са университетите във Варна в частност МУ и ТУ, а основен източник на 

финансиране е ОП "НОИР". 

2.1.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.6. ПОДКРЕПА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГИ (СЦ 1.6.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 12  дейности в 

рамките на СЦ 1.6, през отчетната 2019 г. се изпълняват 6, които включват 

изпълнението на 39 проекта.  

 За реализацията на проектите не е отчетена стойност. 

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на приоритета са 

малките и средни предприятия на територията на общината.   
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Графика №20:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2019 г. по Приоритет 1.3. 

2.1.4. ПРИОРИТЕТ 1.4. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-

ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

2.1.4.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.7. СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО 

ПАРТНЬОРСТВО (СЦ 1.7.) 

 През отчетния период не е започнало изпълнението на предвидените в 

Програмата за ОПР 2014-2020 г. 2  дейности в рамките на СЦ 1.7. 

2.1.4.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.8. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ (СЦ 1.8.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 4  дейности в 

рамките на СЦ 1.8, през отчетната 2019 г. се изпълнява 1. 

 Няма подадена информация за размера на вложените средства през годината.  

 Основен партньор, имащ отношение към изпълнението на приоритета е 

Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ). 
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Графика №21: Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 1.4. 
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Графика №22: Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритетна 

област 2 

2.2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА 

ОБЛАСТ II 

2.2.1. ПРИОРИТЕТ 2.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ, 

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ВКЛЮЧВАНЕ 

2.2.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ЗАЕТОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОХОДИ С АКЦЕНТ НА 

МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ (СЦ 2.1.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014 - 2020 г. 7  дейности в 

рамките на СЦ 2.1, през отчетната 2019 г. се реализират 3, в които е включено 

изпълнението на  18 проекта.  

 Размерът на отчетените вложени средства е 118 106 лв. Делът на привлечения 

финансов ресурс по СЦ 2.1 представлява 0.57% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 0.94% 

от общата стойност на вложения в Приоритет 2.1 ресурс.  

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.1 финансов ресурс е с източник ЕС, чрез 

ОПРЧР и Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и 
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Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г., както и средства от бюджета 

на Община Варна. 

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са малките и средни предприятия и РАПИВ.  

 В изпълнение на СЦ 2.1 през отчетния период са реализирани 2 допълнителни 

проектa, за които не са отчетени изразходвани средства през 2019 г.  

 Преобладават проектите насочени към обучение, подобряване качеството на труд 

и разкриване на нови работни места. 

2.2.1.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И 

СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ (СЦ 2.2.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 63  дейности в 

рамките на СЦ 2.2, през отчетната 2019 г. се изпълняват 22, които включват 

изпълнението на 24 проекта.  

 Размерът на вложените средства е 12 454 017.52 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 2.2. представлява 9.42% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 99.06% 

от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.1. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.2 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. Основен принос за изпълнението на Специфичната цел има 

Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 2.2. са реализирани 21 допълнителни дейности, за които са 

изразходвани 2 727 440.95 лв., като основният ресурс е общинският бюджет.  
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Графика №23: Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 2.1. 

 

2.2.2. ПРИОРИТЕТ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

2.2.2.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ (СЦ 2.3.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 44  дейности в 

рамките на СЦ 2.3, през отчетната 2019 г. се изпълняват 20. В предходни години е 

отчетено успешното приключване на един проект. 

 Размерът на вложените средства е 2 867 931.22 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 2.3, представлява 3.69% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и близо 

100% от общата стойност на вложения в Приоритет 2.2. ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.3 финансов ресурс е с източник Бюджета на 

Община Варна, съответно основен принос за изпълнението на Специфичната цел 

има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 2.3. през отчетния период са реализирани 10 допълнителни 

проекта. Изразходваните средства са в размер на 281 247.90 лв. - финансиране от 

фондовете на ЕС и фонд „Научни изследвания“. 
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2.2.2.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И 

ЖИВОТА НА ХОРАТА И МАТЕРИАЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

И АВАРИИ И В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ (СЦ 2.4.) 

 От трите предвидени в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. дейности в 

рамките на СЦ 2.4. през отчетната 2019 г. се изпълнява 1. 

 Размерът на вложените средства е 3 960 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 2.3, представлява 1% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период.  

 Принос за изпълнението на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 2.4. през отчетния период не са  реализирани  допълнителни 

проекти. 

 

 

Графика №24: Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 2.2. 
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НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА(СЦ 2.5.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 31 дейности в 

рамките на СЦ 2.5. през отчетната 2019 г. се изпълняват 5.  
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 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 1 108 388.00 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 2.5. представлява 3.69% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 41.27% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.5. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. Общината има и основен принос за изпълнението на 

Специфичната цел. 

 В изпълнение на СЦ 2.5. са реализирани 3 допълнителни проекта, в изпълнението 

на които са вложени 12 699.92 лв. от Община Варна. 

 

2.2.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.6. РАЗШИРЯВАНЕ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА 

НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА (СЦ 2.6.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 7 дейности в 

рамките на СЦ 2.6. през отчетната 2019 г. се изпълняват 3. В предходна година е 

отчетено изпълнението на една дейност. 

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 1 577 355 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 2.6. представлява 9.46% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 58.73% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.6 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна, 

посредством финансирането и реализацията на международни фестивали и 

конкурси, както и на редица празници и чествания.  

 В изпълнение на СЦ 2.6. през отчетния период не са реализирани  допълнителни 

проекти. 
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Графика №25:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 2.3. 

2.2.4. ПРИОРИТЕТ 2.4. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПОРТ И 

ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ 

ХОРА. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦАТА И 

МЛАДИТЕ ХОРА 

2.2.4.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.7. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА (СЦ 2.7.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 23 дейности в 

рамките на СЦ 2.7. през отчетната 2019 г. се изпълняват 10.  

 Размерът на вложените средства е 307 367.60 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 2.7. представлява 1.05% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 5.61% 

от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.4. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.7. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. Общината има и най-голям принос за изпълнението на 

Специфичната цел. 

 В изпълнение на СЦ 2.7. не са реализирани допълнителни проекти. 
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2.2.4.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.8. РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И ТУРИЗМА И  

ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО  

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 45 дейности в 

рамките на СЦ 2.8. през отчетната 2019 г. се изпълняват 16.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 4 861 245.64 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 2.8. представлява 5.18% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 88.87% от общата стойност на вложения в Приоритет 2.4. ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.8. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнението на специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнението на СЦ 2.8. са реализирани 2 допълнителни проекта на Община 

Варна и МУ-Варна, с размер на средствата вложени в изпълнението им – 

143 231.67 лв. 

2.2.4.3. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.9. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ 

СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА НА ГРАДА. 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014 - 2020 г. 22 дейности в 

рамките на СЦ 2.9. през отчетната 2019 г. се изпълняват 18. От 2016 г., 

изпълнението на три от дейностите се отчита заедно. 

 Размерът на вложените средства е 301 576.30 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 2.9. представлява 8.07% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 5.52% 

от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.4. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.9. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнението на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнението на СЦ 2.9. са реализирани 3 допълнителни дейности на Община 

Варна, с размер на средствата вложени в изпълнението им – 40 656.80 лв. 
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Графика №26: Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 2.4. 

 

2.2.5. ПРИОРИТЕТ 2.5. РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА ЗА ПО-ВИСОКА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

2.2.5.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.10. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА 

ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪПНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (СЦ2.10) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 3 дейности в 

рамките на СЦ 2.10. през отчетната 2019 г. се изпълнява една.  

 В изпълнението й не са вложени средства. 

 Основен принос за изпълнението на специфичната цел има Община Варна. 

2.2.5.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.11. ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО(СЦ 2.11.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 20 дейности в 

рамките на СЦ 2.11. през отчетната 2019 г. се изпълняват 10.  

 Размерът на вложените средства е 148 115.00 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 2.11, представлява 1.53% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 100% 

от общата стойност на вложения в Приоритет 2.5. ресурс. 
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 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.11. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. Общината е и с основен принос за изпълнение на Специфичната 

цел.  

 В изпълнение на СЦ 2.11. през 2019 г. няма реализирани допълнителни проекти. 

 

Графика №27: Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 2.5. 
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2.3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА 

ОБЛАСТ III 
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Графика №28:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритетна 

област 3 

2.3.1. ПРИОРИТЕТ 3.1 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЛИЧНАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

НОВА НАУЧНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА 

ВАРНА  

2.3.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. УКРЕПВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА 

ОБЩИНСКА БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА – ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК И 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (СЦ 3.1.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 2 дейности, в 

рамките на СЦ 3.1. през отчетната 2019 г. се изпълнява една, която включва 6 

проекта.  

 Размерът на вложените в изпълнението му средства е 165 000 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.1, представлява 0.22% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 100% от общата стойност на вложения в Приоритет 3.1. ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.1. финансов ресурс е с източник основно 

бюджета на ЦХА-Варна. 

 В изпълнение на специфичната цел през отчетния период е реализиран 1 

допълнителен проект извън заложените в Програмата за реализация на ОПР, 
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изпълняван от НИМХ – филиал Варна, за чиято реализация са отчетени 49 343.02 

лв. 

 

Графика №29:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 3.1. 
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2.3.2.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ГРАД ВАРНА 
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2.3.2.3. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА И УЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРИ В ОБЩИНАТА 

И АДЕКВАТНА НА НУЖДИТЕ ЗА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИ 

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (СЦ 3.3.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 66 дейности 

в рамките на СЦ 3.3. през отчетната 2019 г. се изпълняват 12. В предходни години 

е отчетено успешно приключване на  четири дейности. 

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 5 820 574.36 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.3. представлява 1.22%  от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 5.81% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 3.2.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.3. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна за 2019 г. 

 В изпълнение на СЦ 3.3. са реализирани 7 допълнителни проекта. Изразходвани 

са общо 7 192 193.21 лв., финансирани от общинския бюджет.  

 Основен принос за изпълнението на СЦ 3.3. има Община Варна. 

 

2.3.2.4. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.4. (СЦ 3.4.)ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА 

СВЪРЗАНОСТ И ВРЕМЕТО ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ 

ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ МАСОВ ОБЩЕСТВЕН ПЪТЕН ТРАНСПОРТ (МОПТ) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 15 дейности 

в рамките на СЦ 3.4., през отчетната 2019 г. се изпълняват 2. Един проект е 

успешно приключил в предходни години. 

 Размерът на вложените средства е 63 441 974.70 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 3.4, представлява 17.03% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 63.35% 

от общата стойност на вложения в Приоритет 3.3. ресурс.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.4. финансов ресурс е с източник ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г., държавния и общинския бюджет. 

 Основен принос за изпълнението на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на специфичната цел през отчетния период има един реализиран 

допълнителен проект, за който не са отчетени разходи.  
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2.3.2.5. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.5. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ 

НАЧИНИ НА ПРИДВИЖВАНЕ И НОВА КУЛТУРА НА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 

(СЦ 3.5.) 

 Не е започнало изпълнението на  предвидените в Програмата за ОПР 2014-2020 г. 

5 дейности в рамките на СЦ 3.5. 

2.3.2.6. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.6. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ, РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ МРЕЖИ И РАЗШИРЯВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ СПОРЕД СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 2012 – 2020 Г. (СЦ 3.6.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 65 дейности 

в рамките на СЦ 3.6. през отчетната 2019 г. се изпълняват 16 от тях. Един проект е 

приключил през 2017 г. 

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 3 415 357.80 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.6. представлява 3.03% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 3.41% от общата стойност на вложения в Приоритет 3.2. ресурс.  

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.6. финансов ресурс е с източник Бюджета на 

Община Варна за 2019 г. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 3.6. са реализирани 4 допълнителни проекти/дейности от 

Община Варна и ЦХАД – Варна на стойност 528 294.79 лв. 

2.3.2.7. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.7. ЕФЕКТИВНО РАЗШИРЯВАНЕ И 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА МРЕЖА (СЦ 3.7.) 

 Предвиден в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г., в рамките на СЦ 3.7.  

е един проект, по който няма отчетено  изпълнение на разходите през 2019 г.  

 В изпълнение на СЦ 3.7. не са реализирани допълнителни проекти. 

2.3.2.8. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.8. ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПО 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ С ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (СЦ 3.8.) 

 Няма изпълнение на предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 

г. – 43 дейности в рамките на СЦ 3.8. през отчетната 2019 г. В предходни години е 

отчетено изпълнение на 3 от дейностите. 
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 В изпълнение на СЦ 3.8. е отчетен и 1 допълнителен проект, за  реализацията на 

който са вложени 199 999.20 лв., осигурени от общинския бюджет. 

 

2.3.2.9. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.9. ОСИГУРЯВАНЕ НА ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП 

И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА “ЦИФРОВАТА ИЗОЛАЦИЯ” В СЛАБО НАСЕЛЕНИТЕ 

СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА (СЦ 3.9.) 

 През отчетната 2019 г. няма отчетено изпълнение на предвидените 2 дейности  в 

Програмата за 2014 – 2020 г. в рамките на СЦ 3.9.  

2.3.2.10. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.10. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  НА СЕЛИЩНАТА 

СРЕДА (СЦ 3.10.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 45 дейности 

в рамките на СЦ 3.10. през отчетната 2019 г. се изпълняват 21. Три от дейностите 

са изпълнени в предходни години. 

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 27 470 851.68 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.10. представлява 26.82% от 

индикативния размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия 

програмен период и 27.43% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 

3.2.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.10. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има бюджета на Община 

Варна. 

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период е реализиран един 

допълнителен проект извън заложените в Програмата за реализация на ОПР, 

който е на стойност  88 249.53 лв., финансиран от ОПРР. 

2.3.2.11. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.11. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО-

ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ 

ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА (СЦ 3.11.) 

 През отчетната 2019 г. не е започнало изпълнението на предвидените в рамките на 

СЦ 3.11. 2 дейности  от Програмата за 2014 – 2020 г. 
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Графика №30:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 3.2. 

2.3.3. ПРИОРИТЕТ 3.3 ЩАДЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, ОПАЗВАНЕ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АДАПТИРАНЕ КЪМ 

ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА НА ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИЕТО НА 

ОБЩИНА ВАРНА 

2.3.3.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.12. ПРИОРИТЕТНО ПРИЛАГАНЕ НА 

МОНИТОРИНГ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ДОБИВНАТА 

ИНДУСТРИЯ НА СУШАТА И В АКВАТОРИЯТА (СЦ 3.12.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 5 дейности в 

рамките на СЦ 3.12. през отчетната 2019 г. е отчетено изпълнение по една 

дейност.  

 Размерът на вложените средства е 101 662.62 лв. Делът на привлечения финансов 

ресурс по СЦ 3.13. представлява 6.80% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 0.006% от общата 

стойност на вложения ресурс за осъществяване на Приоритет 3.3. 

  Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.12. финансов ресурс е с източник ОП „Околна 

среда 2014-2020“. 
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 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период няма реализирани 

допълнителни проекти. 

2.3.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.13. ЗАЩИТА ОТ ЕРОЗИОННИ, АБРАЗИОННИ И 

СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ, ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С 

ЕКСТРЕМНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ЗА АДАПТИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА 

ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА (СЦ 3.13.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 16 дейности 

в рамките на СЦ 3.13. през отчетната 2019 г. се изпълнява 1.  

 Размерът на вложените средства е 1 359.36 лв. Делът на привлечения финансов 

ресурс по СЦ 3.13. представлява 0.01% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 0.008% от общата 

стойност на вложения ресурс за осъществяване на Приоритет 3.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.13. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна (кметство Каменар). 

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период не са реализирани 

допълнителни проекти. 

 Основен принос за изпълнение на специфичната цел има Община Варна. 

2.3.3.3. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.14. ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И ПОСТИГАНЕ НА ДОБРО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

НА МОРСКИТЕ ВОДИ (СЦ 3.14.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 8 дейности в 

рамките на СЦ 3.14. през отчетната 2019 г. се изпълнява 1 проект. Един проект е 

отчетен като успешно приключил през минали години. 

 Размерът на вложените средства е 16 575 018.56 лв. Делът на привлечения 

финансов ресурс по СЦ 3.14. представлява 15.51% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 99.38% 

от общата стойност на вложения ресурс за осъществяване на Приоритет 3.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.14. финансов ресурс е с източник ОП „Околна 

среда 2014-2020“. 

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 10 

допълнителни проекта извън заложените в Програмата за реализация на ОПР. За 

изпълнението на проектите са отчетени разходи в размер на 5 527 084.72 лв., с 
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източник на финансиране Програма за морско дело и рибарство и бюджета на 

Община Варна. 

2.3.3.4. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.15. ПРИОРИТЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ  КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИ, ДЕПОНИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ И 

ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАМЪРСЕНИ ТЕРИТОРИИ 

(СЦ 3.15.)  

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 5 дейности в 

рамките на СЦ 3.15. през отчетната 2019 г. няма отчетено изпълнение. Има една 

изпълнена дейност през предходни години. 

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период не са реализирани  

допълнителни проекти извън заложените в Програмата за реализация на ОПР. 

2.3.3.5. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.16. ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ ПО 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНАТА С ЦЕЛ 

НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА И ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

(СЦ 3.16.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 22 дейности 

в рамките на СЦ 3.16. през отчетната 2019 г. няма отчетено изпълнение. Един от 

проектите/дейностите е приключил и отчетен в предходни години. 

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 2 

допълнителни проекта извън заложените в Програмата на ОПР. За изпълнението 

на проектите са отчетени разходи в размер на 407 783.28 лв., с източник на 

финансиране бюджетът на Община Варна. 
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Графика №31:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 3.3. 
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2.4. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА 

ОБЛАСТ IV 
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Графика №32:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритетна 

област 4. 

 

2.4.1. ПРИОРИТЕТ 4.1 РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНОТО 

ПАРТНЬОРСТВО НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО  

2.4.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1. УВЕЛИЧАВАНЕ НА СБЛИЖАВАНЕТО НА 

АГЛОМЕРАЦИОННИЯ АРЕАЛ ВАРНА ЧРЕЗ ПРОСТРАНСТВЕНА И 

ФУНКЦИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОБЩИНА ВАРНА С БЛИЗКИТЕ ОБЩИНИ 

(СЦ 4.1.)    

 Не е започнало изпълнението на предвидените в Програмата за ОПР 2014-2020 г.  

2 дейности в рамките на СЦ 4.1.  

 През 2019 г. няма реализирани допълнителни проекти. 

2.4.1.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2. РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С 

ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩИНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНОТО 

ПАРТНИРАНЕ ПРИ ТРАНСФЕРА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ (СЦ 4.2.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 13 дейности в 

рамките на СЦ 4.2. през отчетната 2019 г. се изпълняват 7, които включват общо 

11 проекта/мерки. 
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 Размерът на вложените средства е 383 276.08 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 4.2. представлява 3.65% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 100% 

от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 4.1. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 4.2. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна, ОП „Добро управление“ и програмите за регионално, 

трансгранично и международно сътрудничество. 

 В изпълнение на СЦ 4.2. през 2019 г. не са реализирани допълнителни проекти. 

 

 

Графика №33:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019 г. по Приоритет 4.1. 
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 Вложените средства през 2019 г. за изпълнението на Специфичната цел са в 

размер на 8 080.00 лв. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 4.3. не са реализирани допълнителни проекти. 

2.4.2.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.4. ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ВИСОКО НИВО НА РАЗВИТИЕ НА МОРСКАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА (СЦ 

4.4.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 5 дейности в 

рамките на СЦ 4.4. през отчетната 2019 г. се изпълнява 1. В предходни години е 

отчетено успешното приключване на други два проекта. 

 Отчетеният размер на вложените в изпълнението на проекта средства е 720 лв.  

 В изпълнение на СЦ 4.4. са реализирани 6 допълнителни проекта, за които не са 

отчетени вложени средства. 

 

2.4.3. ПРИОРИТЕТ 4.3. РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И АТЛАНТИЧЕСКОТО 

ПАРТНИРАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 

2.4.3.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.5. ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНИРАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

НА ГРАД ВАРНА В КУЛТУРЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР В ЮГОИЗТОЧНА 

ЕВРОПА (СЦ 4.5.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 8 дейности в 

рамките на СЦ 4.5. през отчетната 2019 г. се изпълняват 2, в които са включени 18 

проекта на Община Варна, финансирани от Националните оперативни програми 

(отчетени в съответните специфични цели на Приложение I и Приложение II). В 

предходни години е отчетено приключването на три проекта. 

 Няма отчетен размер на вложените в изпълнението на проектите средства.  

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 4.5. има реализиран 1 допълнителен проект извън 

заложените в Програмата на ОПР, с отчетена стойност на разходите в размер на 

25 864.19 лв. 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година 

 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

89 

2.4.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.6. НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ, 

КОИТО СЪДЕЙСТВАТ ВАРНА ДА Е КОНКУРЕНТОСПОСОБНА „ЕВРОПЕЙСКА 

МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2016Г.” И „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 

2019Г.” (СЦ 4.6.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 2 дейности в 

рамките на СЦ 4.6. през отчетната 2019 г. се изпълнява 1, в рамките на която се 

реализират 33 проекта.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 465 788 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 4.6. представлява 0.32% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 100% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 4.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 4.6. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 4.6. не са реализирани допълнителни проекти. 

 

Графика №35:  Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР до 2019г. по Приоритет 4.3., 

хил. лв. 
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Графика №36:  Планирани средства за изпълнение на Програмата на ОПР 2014-2020 година по 

приоритетни области 

 

 

Графика №37:  Изпълнение на ОПР 2014-2020 г. до 2019 година, хил. лв. 
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Мерки за наблюдение и механизми за събиране и обработване на данни 

Със Заповед №0908/05.03.2019 г., на Кмета на Община Варна е определена група за 

наблюдение изпълнението на ОПР за периода 2014 – 2020 година, със задача да изготвя 

годишните доклади от наблюдението.  

С цел улесняване на процеса на събиране на информация за изготвяне на годишния 

доклад и осигуряване на по-лесна проследимост през оставащите години на плановия 

период, са използвани разработените през 2013 г. матрици за отчитане на постигнатия 

напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие. 

Матриците са индивидуални за всеки един източник на информация и включват 

изпълнение на Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г., както и проследяване 

изпълнението на специфичните индикатори. Матриците са изпратени по електронен 

път и на хартиен носител до всички идентифицирани вътрешни и външни източници на 

информация.   

Механизмите, които са използвани в процеса на събиране на информация са: 

1) Писмени запитвания:  

 С писмо изх. №ЕНОП20000004ВН/08.01.2020 г. е поискана информация от 15  

дирекции в общинска администрация – Варна, относно степента на изпълнение 

на Програмата за реализация на Плана за отчетния период и показателите за 

мониторинг.  

 С писмо изх. №ЕНОП20000003ВН/08.01.2020 г. е поискана информация 

относно степента на изпълнение на Програмата за  реализация на Плана за 

отчетния период и показателите за мониторинг от петте района на гр. Варна. 

 С писмо изх. №ЕНОП20000005ВН/08.01.2020 г. е поискана информация за 

степента на изпълнение на Програмата за реализация на Плана за отчетния 

период и специфичните показатели за мониторинг от кметствата в Община 

Варна.  

 С писма изх. №ЕНОП20000013ВН_006ВН/10.01.2020 г. е поискана информация 

за степента на изпълнение на Програмата за реализация на Плана за отчетния 

период и специфичните показатели за мониторинг от: ОП „Инвестиционна 

политика“, ОП „Общински паркинги и синя зона“, ОП „Комплекс за детско 
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хранене“, ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 

движение“, ОП „Управление на проекти и озеленяване“, ОП „Зоопарк-СЦ“, ОП 

„Спорт-Варна“  и ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ – Варна. 

 С писмо изх. №ЕНОП20000010ВН/10.01.2020 г. е поискана информация за 

степента на изпълнение на Програмата за  реализация на Плана за отчетния 

период от ръководителите на 17 проекта, които Община Варна изпълнява в 

качеството си на бенефициент или партньор. 

 С писмо изх. №ЕНОП19000006ВН_009ВН/10.01.2020 г. информация за 

степента на изпълнение на Програмата за  реализация на ОПР и специфичните 

показатели за мониторинг е изискана от: Стопанска камара, Варненска 

търговско-индустриална камара, Бизнес агенция – Варна, Агенция за 

икономическо развитие, Регионална агенция за предприемачество и иновации - 

Варна, Институт по екологична модернизация, Варненска туристическа камара 

и Варненски археологически музей.  

 С писмо изх. №ЕНОП20000018ВН/10.01.2020 г. е поискана информация за 

изпълнението на Програмата за реализация на ОПР за 2019 г. и специфичните 

показатели за мониторинг от: Институт по океанология „Фритьоф Нансен“, 

Център по хидро и аеродинамика - Варна, Национален институт по 

метеорология и хидрология – БАН, Институт по рибни ресурси – Варна и 

Териториална организация на научно-техническите съюзи-Варна. 

 С писма изх. №ЕНОП19000014ВН/ 10.01.2020 г. и №ЕНОП19000019ВН/ 

10.01.2020 г. е поискана информация за степента на изпълнение на Програмата 

за  реализация на ОПР и специфичните показатели за мониторинг от:  

Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, ВСУ 

„Черноризец Храбър“, Медицински университет – Варна, ВВМУ „Н.Й. 

Вапцаров“ и Висше училище по мениджмънт – Варна.  

 С писмо изх. №ЕНОП20000012ВН/10.01.2019 г.  информация за степента на 

изпълнение на Програмата за  реализация на ОПР и специфичните показатели 

за мониторинг е изискана от: Черноморски енергиен клъстер, ИКТ Клъстер-

Варна, Морски клъстер България и Клъстер Черноморска икономическа зона. 

Информация за общите и специфични показатели за мониторинг е поискана от 

следните външни за Общината организации, институции и фирми: 

 „ВиК – Варна“ ООД  – писмо изх. №ЕНОП19000017ВН/10.01.2020 г. ; 
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 Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна – писмо изх. 

№ЕНОП20000007ВН/10.01.2020 г.; 

 Българска агенция за инвестиции – писмо №ЕНОП20000015ВН/ 10.01.2020 г.; 

 Регионално управление на образованието – гр. Варна – писмо изх. № 

ЕНОП20000016ВН/ 10.01.2020 г; 

 Дирекция „Бюро по труда“ - Варна – писмо изх. № ЕНОП20000008ВН/ 

10.01.2020 г.; 

 Регионална служба по заетостта-Варна – писмо изх. № 

ЕНОП20000009ВН/09.01.2020 г.; 

 „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД – писмо изх. №ЕНОП20000020ВН/10.01.2020 г.; 

 Черноморска регионална агенция за управление на енергията - писмо изх. № 

ЕНОП20000021ВН/10.01.2020 г. 

2) С писмо изх. №ЕНОП20000005ВН_001ВН/08.01.2020 г. информация за основните 

показатели за мониторинг е поискана от Териториално статистическо бюро – Варна. 

3) В резултат на отправените писмени запитвания не е получена обратна 

информация от: Институт по океанология „Фритьоф Нансен“, Варненска търговско - 

индустриална камара, Бизнес агенция – Варна, Черноморски енергиен клъстер, Клъстер 

„Черноморска икономическа зона“, Висше училище по мениджмънт - Варна и 

Черноморска регионална агенция за управление на енергията.  

Запитвания по електронна поща:  

Цялата кореспонденция във връзка с изискването на информация за нуждите на 

доклада е изпратена на хартиен носител и по електронна поща.  

4) Запитвания по телефона:  

С цел набиране и доуточняване на подадената информация за някои от 

специфичните показатели за мониторинг са проведени телефонни разговори с 

гореизброените източници на информация.  

Набиране на информация от интернет страниците на организации,  институции  

и др.  

Информация относно степента на изпълнение на приоритетите и специфичните 

цели, както и показателите за мониторинг е набирана от интернет страниците на:  

 Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 
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България 2020 - http://2020.eufunds.bg/;  

 Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/ и ;  

 Агенция по заетостта – http://www.az.government.bg 

 Българска агенция за инвестиции - http://www.investbg.government.bg 

5) Използване на други писмени документи: 

В процеса на изготвяне на доклада е използван Отчетът за изпълнение на бюджета 

на Община Варна за 2019 година.  

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана и мерките за 

преодоляването им 

 При изпълнението на плана се изпълняват или са изпълнени проекти и дейности, 

които допринасят едновременно до реализирането на повече от една мярка, 

специфична цел и приоритет.  

 При отчитане на дейности/проекти, които са изпълнявани в съответствие с някой от 

заложените мерки на ОПР, някои от външните институции и организации не дават 

обратна информация за размера на вложените средства. 

Мерки за осигуряване на информация и публичност  

Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет 

пространството на сайта на Община Варна – www.varna.bg. 

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в 

ОПР, обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни 

издания, от организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за 

финансиране на проекти на Община Варна. В електронните и печатни медии системно се 

отразява процеса на реализация на  проектите. Информация се публикува и на  

официалния сайт на Общината. Всеки един от одобрените за финансиране проекти е 

разработен на базата на предвидените в Общинския план приоритети, което е 

задължително условие на самите Оперативни програми.  

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на общински 

дълг във връзка с реализацията на проекти, за които има подписани договори за 

безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване с 

финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от 

Управляващите органи на оперативните програми.  

http://www.az.government.bg/
http://www.investbg.government.bg/
http://www.varna.bg/
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Мерки за постигане на съответствие на Общинския план със секторните 

политики, планове и програми на територията на Общината 

Действащият Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 е разработен 

през 2013 г. в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и 

Правилника за неговото прилагане.  Документът интерпретира и отразява приоритетите 

на: 

 Национална програма за развитие на България 2020 (водещ стратегически 

документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 

2020 г.); 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (определя 

дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие. Има 

интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на 

територията и съдейства за тяхното синхронизиране.); 

 Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014–2020 г. 

(отразява специфичните дългосрочни цели и приоритети за развитие на областите и 

общините, включени в териториалния обхват на района); 

 Областна стратегия за развитие на Област Варна 2014-2020 г. (стратегически 

документ, който определя обща стратегическа рамка за развитие на областта в 

средносрочен план, като формулира цели и приоритети за интегрирано и устойчиво 

развитие).  

Областната стратегия на Варна е разработена и приета от Областния съвет за 

развитие на 20.06.2013 г. Съгласно Закона за регионално развитие, Общинските планове 

за развитие са в основата на плановия и програмния процес. Те се разработват в 

съответствие с дългосрочните цели и приоритетите за развитие на областта, изведени в 

Областната стратегия, като се отчита спецификата на съответната община.  

Общинският план за развитие на Община Варна е приет от Общински съвет – 

Варна с Решение № 1124-9 от Протокол №23/18.09.2013 г., след проведени две 

обществени обсъждания на 25.07.2013 г. и на 29.08.2013 г., изготвена Предварителна 

оценка на плана и Решение на РИОСВ-Варна №ВА-8/ЕО/2013 г. за преценяване на 

необходимостта от изготвяне на екологична оценка. В изпълнение на разпоредбите на 

ЗРР и ППЗРР е изготвена Междинна оценка на ОПР 2014-2020 г., одобренa от Общински 

съвет-Варна с Решение №1149-6/28/21.03.2018 г.  
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Мерки за прилагане на принципа на партньорство  

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципът на партньорство най-вече в 

областта на реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е 

потенциален допустим партньор. Това са предимно проекти в областта на развитие на 

социалните услуги, превенцията, младежките дейности и спорта, реализирането на мерки 

за енергийна ефективност и т.н. С цел постигане на заложените специфични цели, НПО, 

съвместно с Общината, изпълняват редица проекти насочени към обмен на добри 

европейски практики и повишаване капацитета на организациите и администрацията.  

Продължава изпълнението на предвидените в програмата дейности/проекти по 

почти всички специфични цели и приоритетите от ОПР: 

I. Приоритетна област 1. „Икономически растеж” - включва 4 приоритета, 8 

специфични цели и 32 мерки: 

 От предвидения в Програмата индикативен размер на средствата за Приоритетна 

област 1 – 235 655 542 лв., през 2019 година е отчетен вложен ресурс в размер на 

43 485 952.27 лв., или 18.45 % от планираното за периода 2014 – 2020 год. 

 Най-голям принос в изпълнението на Приоритетната област има Приоритет 1.2. – 

96 %, следван от Приоритет 1.3. – 2.98 %.  

 В стойностно изражение, финансовият принос на Приоритет 1.2. Подобряване на 

качеството на образованието е 41 743 934.43 лв. За изпълнението му са отчетени 

59 проекта, финансирани от ОПРР, Бюджета на Община Варна и университети. 

 Най-голям принос за изпълнение на Приоритет 1.2. има Специфична цел 

1.3. „Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на 

личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване 

на нейната адаптивност спрямо  потребностите на пазара на труда“. Делът 

на СЦ 1.3 и СЦ 1.4 в изпълнението на Приоритета е както следва:  

 Специфична цел 1.3. „Осигуряване на достъпно и качествено 

образование за развитие на личността чрез осъвременяване на 

системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност 
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спрямо  потребностите на пазара на труда“ с 43.2% от общата стойност 

на вложените в Приоритета средства;  

 Специфична цел 1.4. „Увеличаване на дела на младото поколение със 

завършено висше и средно образование в съответствие с изискванията 

на регионалната и националната икономика осигуряване на нейната 

адаптивност спрямо  потребностите на пазара на труда“ – 56.8% от 

общата стойност на вложените в Приоритета средства. 

 Следващият по размер вложен финансов ресурс е в изпълнението на Приоритет 

1.3. „Повишаване ефективността на иновациите и научните изследвания. 

Подкрепа на високотехнологични производства и услуги.“ – 1 293 848 лв. 

 Основният принос за изпълнението на Приоритет 1.3. е на Специфична цел 

1.5. „Насърчаване и развитие на научноизследователската и иновационна 

дейност за технологичното развитие в предприятията“. Реализирани са 7 

дейности, включващи 30 проекта. Отчетените средства към 2019 г. за 

изпълнението на тази специфична цел са в размер на 1 293 848 лв., или 

100% от общата стойност на вложените в Приоритета средства. Липсва 

информация за реално изразходваните средства през 2019 г. за 

реализацията на 10 проекта в Специфична цел 1.6 „Подкрепа за 

високотехнологичните производства и услуги“ 

 В изпълнение на Приоритет 1.1. „Стимулиране на предприемачеството на 

основата на икономика на знанието“ са вложени 448 169.84 лв. Във финансово 

изражение приносът е изцяло на СЦ 1.2. „Подкрепа за развитие на приоритетните 

сектори на община Варна и изграждане и развитие на клъстери“ благодарение на 

реализираните дейности от дирекция „Туризъм“ на Община Варна. 

 

II. Приоритетна област 2. „Подобряване на качество на живот” - включва 5 

приоритета, 11 специфични цели и 49 мерки:   

 В изпълнение на Приоритетната област са идентифицирани проекти и дейности за 

целия планов период на стойност 502 332 068.00 лв. През 2019 година са отчетени 

инвестиции в размер на 23 748 062.28 лв. или 4.73% от предвиденото за целия 

програмен период. 
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 Най-голям принос за Приоритетната област има Приоритет 2.1. „Осигуряване на 

възможности за заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, в изпълнението на който са вложени 12 572 123.52 лв.. или 52.94% от 

размера на отчетения финансов ресурс. 

 За изпълнение на Приоритет 2.1. най-голям принос има Специфична цел 

2.2. „Развитие на социалните услуги и социалната интеграция“, в 

реализацията на която са вложени 12 454 017.52 лв., което представлява 

99.06 % от общия размер на финансовия ресурс по Приоритета. Средствата 

вложени в постигането на СЦ 2.2. са с източници Бюджетът на Община 

Варна и ОП РЧР.  

 Следващият Приоритет с най-значителен принос в Приоритетна област 2 е 

Приоритет 2.4. „Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на 

свободното време на младите хора. Превенция на рисковото поведение сред 

децата и младите хора“, в който са отчетени 5 470 189.54 лв., т.е. 23.03% от 

размера на финансовия ресурс отчетен в изпълнение на Приоритетната област за 

2019 г. 

 Тук основният принос в изпълнението на Приоритет 2.4. е разделен по 

следния начин: Специфична цел 2.8. „Развитие на спорта и туризма и  

повишаване на физическата култура на населението“ – 88.87% от 

изпълнението на общия ресурс вложен в Приоритета, Специфична цел 2.7. 

„Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на 

младите хора“ – 5.61% от общия ресурс и Специфична цел 2.9 „Превенция 

на рисковото поведение сред децата и младите хора на града“ – 5.52% от 

общия ресурс. Средствата за изпълнение на Приоритет 2.4. са с източник 

на финансиране Бюджетът на Община Варна. 

 Следващият по значение за Приоритетната област е Приоритет 2.2. „Подобряване 

на системата на здравеопазване, включително при бедствия и аварии“, в 

изпълнението на който за 2019 г. са вложени 2 871 891.22 лв. или 12.09% от 

размера на отчетения финансов ресурс. В изпълнението му са отчетени 21 

проекти, реализирани със средства предимно от Бюджета на Община Варна. 

 За изпълнение на Приоритет 2.2. най-голям принос има Специфична цел 

2.3 „Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги“, в 

реализацията на която са вложени 2 867 931.22 лв., което представлява 
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99% от общия размер на финансовия ресурс по Приоритета за 

реализацията на 20 проекта.  

 

III. Приоритетна област 3. „Интегрирано развитие на територията” - включва 3 

приоритета, 16 специфични цели и 69 мерки: 

 От предвиденият в Програмата индикативен размер на средствата за Приоритетна 

област 3 – 1 590 666 083 лв., през 2019 година е отчетен вложен ресурс в размер 

на 116 991 779.08 лв. или 7.35% от заложените средства за програмния период. 

 Най-голям принос в изпълнението на Приоритетната област има Приоритет 3.2 – 

97.44%, следван от Приоритет 3.3 – 2.48 %.  

 В изпълнение на Приоритет 3.2 „Интегрирано изграждане на нова и 

модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура на общината, за 

подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда 

и достъпност до обектите за публични услуги“ са вложени 100 148 758.54 лв.  

 Най-голям принос в Приоритет 3.2 има Специфична цел 3.4. „Подобряване 

на транспортната свързаност и времето за достъп до публични услуги чрез 

екологично чист масов обществен пътен транспорт (МОПТ)“, с 

изпълнение 63.35% от общо отчетените по Приоритета вложени средства 

за 2019 г., в размер на 63 441 974.70 лв.. 

 На следващо място приноса в изпълнението на Приоритет 3.2  е 

Специфична цел 3.10. „Интегрирано развитие на територията на Община 

Варна и благоустрояване  на селищната среда“, в която през 2019 год. е 

вложен финансов ресурс в размер на 27 470 851.68 лв. или 27.43% от общо 

отчетения по Приоритета.  

 В Приоритет 3.2 са отчетени 51 дейности, свързани с благоустрояване на 

градската среда на 5-те района на Община Варна,  реконструкция и 

рехабилитация на основни пътни артерии и отсечки, които са финансирани от 

националния бюджет, бюджета на Община Варна и ОПРР.  

 99.38 %  или 16 575 018.56 лв. е приносът на Специфична цел 3.14. 

„Интегрирано управление на крайбрежни зони и постигане на добро 

екологично състояние на морските води“.  
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IV. Приоритетна област 4. „Сътрудничество” - 3 приоритета, с общо 6 специфични 

цели и 14 мерки: 

 В тази приоритетна област през отчетната 2019 год. е инвестиран  най-малкият по 

размер финансов ресурс. Това е така, защото в нея са включени т.н. „меки“ мерки 

и проекти, реализацията на които е свързана с многократно по-малко средства в 

сравнение с инфраструктурните проекти. Включени са и дейности, които имат 

предимно организационен характер и не изискват финансов ресурс. 

 Във финансово изражение изпълнението на Приоритетна област 4 е 

857 864.08 лв. Най-голям принос за изпълнението ѝ има Приоритет 4.3. 

„Развитие на европейското и атлантическото партниране на Община 

Варна“, в изпълнението на който са вложени 465 788.00 лв., което е 54.37 

% от общата отчетена стойност през 2019 г. за приоритетната област. 

Изпълнението на Приоритет 4.3. се дължи изцяло на Специфична цел 4.6. 

„Насърчаване на дейности и проекти, които съдействат Варна да е 

конкурентоспособна „Европейска младежка столица 2016г.” и „Европейска 

столица на културата 2019 г.” В изпълнение на тази специфична цел са 

отчетени средствата за финансиране на проекти на НПО и фестивала „Фън 

сити“.  

 На следващо място в изпълнението на Приоритетна област 4 има 

Приоритет 4.1. „Развитие на междурегионалното партньорство на 

национално и европейско ниво“ – 44.69% или 383 276.08 лв. от 

изразходваните за Приоритетна област 4 средства. Тук 100% изпълнение 

на Приоритет 4.1. се пада на Специфична цел 4.2. „Разширяване на 

сътрудничеството с европейски общини за насърчаване на публично 

частното партниране при трансфера на добри практики от Европейския 

съюз”. През 2019 г. представители на Община Варна са взели участие в 

различни международни форуми и срещи. 

 

Степен на изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2019 год.: 

 Делът на четирите Приоритетни области в изпълнението на ОПР през 2019 год. е 

като следва: 

 Приоритетна област 1 – 23.5% финансов принос;  

 Приносът на Приоритетна област 2 е 12.8%; 
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 Приоритетна област 3 е с най-значителен дял на принос, а именно 63.2%;   

 Делът на Приоритетна област 4 е 0.46% от размера на общия финансов 

ресурс отчетен в изпълнението на плана. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отчет на Програмата за изпълнение на ОПР за 2019 г.; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Допълнителни проекти реализирани през 2019 г., чието 

изпълнение допринася за постигане на специфичните цели от Общинския план за 

развитие 2014-2020 година; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Приложение към т.ІІІ – Специфични количествени индикатори за 

осъществяване наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Изпълнявани проекти на територията на Община Варна през 2019 

г. по данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

ЕС в България 2020. 

 


