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П Р О Т О К О Л 

 

 

ОТНОСНО: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2020 г. НА 

ОБЩИНА ВАРНА  

Днес, 02.09.2021 г., в „Пленарна зала“ на община Варна от 16.30 часа се 

проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2020 г. На публичното 

обсъждане присъстваха председателя на общинския съвет, общински съветници, 

заместник-кметове на община Варна, представители на общинската администрация, 

районните администрации, журналисти и граждани. Публичното обсъждане се откри 

от господин Тодор Балабанов – председател на Общински съвет - Варна. 

 

Тодор Балабанов: 

          Целта на днешното събиране е да направим публично обсъждане на годишния 

отчет за изпълнение на бюджета на община Варна и на сметките за средства от 

Европейския съвет за 2020 г. Провежда в изпълнение на чл. 140 от Закона за 

публичните финанси и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна. 

          Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на община 

Варна в рамките на законоустановения срок. Отчетът на бюджета е представен в 

достъпен и разбираем за гражданите вариант и по окрупнени показатели. 

          Консолидираният годишен финансов отчет на община Варна за 2020 г. бе 

одитиран от Сметната палата, като в одитния доклад на Сметната палата се изразява 

становище, че: 

   - не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите 

нормативни разпоредби; 

   - не са констатирани недостатъци във вътрешния контрол  

На основата на тези констатации, годишният финансовия отчет на общината за 

2020 г. е заверен от Сметната палата.  

            Представяме на Вашето внимание вече одитирания отчет на общината за 2020 

г. 

За публичното обсъждане на отчета ще се води протокол, отразяващ 

представянето на отчета на бюджета за 2020 г. от общинската администрация и 

постъпилите становища, въпроси и изразените мнения от присъстващите на 

публичното обсъждане.  

Протоколчици ще бъдат: 

- Сибила Марчева  – главен експерт „Бюджет“ 

- Джемиле Еминова – главен експерт "Постоянни и временни комисии" към 

Общински съвет – Варна. 

Настоящото обсъждане ще се излъчи пряко в канала ни в You Tube, като в 

канала чата е отворен и онлайн ще има възможност да бъдат поставени въпроси по 

време  на дискусията. 

Давам думата на г-жа Стефка Господинова - директор дирекция „Финанси и 

Бюджет“ в Община Варна, за да направи кратко представяне на отчета. 

 

          Стефка Господинова: 

Благодаря на водещия г-н Тодор Балабанов – председател на Общинския съвет. 

Добър ден на всички и от мен. Надявам се че повечето са имали възможност да се 
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запознаят с материалите, които са публикувани на сайта на общината и на сайта на 

Общинския съвет, свързани с изпълнение на отчета на бюджета за 2020 г. Накратко 

ще представим и пред гражданите, които гледат публичното обсъждане през You Tube 

отчета по окрупнени показатели. Вече като втори етап, ако има въпроси, становища и 

мнения ще отговаряме след презентация. Отчет на община Варна.  

 

Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. 

 

Отчетът на община Варна за 2020 г. е в размер на 370 281 701 лв., в т.ч.: 

- отчет по бюджета – 343 573 733 лв. 

- отчет на средства от Европейски  проекти и програми – 26 707 968 лв. 

 

Тук е много важно, като гледаме тези цифри при изпълнението на бюджета за 

2020 г. се сблъскахме  с пандемията от COVID-19, бяха взети редица мерки в 

подкрепа на гражданите на общината, на бизнеса от Общински съвет с решения, 

както и такива централно от държавата и Народното събрание законови мерки, 

свързани с обстановката. Антикризисните мерки включваха за подкрепа на различни 

слоеве от населението на гр. Варна, както и на местната икономика и облекчаване на 

бизнеса: 

-освобождаване от заплащане на такси за детски ясли и детски градини 

родителите на децата, ползващи тези услуги за срока до отмяна на въведеното 

извънредно положение; 

- освобождаване от заплащане цената за кратковременно паркиране в рамките 

на територията на „Синя зона” за срока на въведеното извънредно положение; 

- освобождаване се от заплащане на такса пазари, тържища, панаири, 

тротоари, улични платна в това число и вендинг автомати, поставени на открито, и др. 

и цена на услугата сметоизвозване, обектите, които попадат в обхвата на заповедта 

на Министъра на здравеопазването и преустановиха  дейност; 

- освобождаване се от заплащане на дължимите месечни наеми на общински 

жилищни имоти за настаняване на граждани с установени жилищни нужди по време 

на извънредното положение; 

- удължен беше срокът за плащане на данъчни задължения и такса битови 

отпадъци – удължи се срока на плащане с 5 % отстъпка до 30.06.2020 г. на данъка 

върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните 

средства; 

- удължи се срокът за заплащане на дължимите такса пазари, тържища, 

панаири, тротоари, улични платна, цени за право на разполагане на обектите по 

чл.56 и §17 от ЗУТ и цена на услугата сметоизвозване, наемни цени по договорите за 

наем реклами и общински  обекти; 

- удължен  бе срокът до един месец от отмяната на въведеното извънредно 

положение на издадените абонаментни карти на преференциални цени на 

категориите лица по чл.12 от Наредбата за реда и условията за пътуване в 

обществения транспорт на община Варна; 

- за срока на въведената с решение на Министерски съвет епидемична 

обстановка, задължените лица по чл. 34 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Варна, чиито деца не посещават детски ясли и детски градини, включително и децата, 

придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в 

първи клас, се освобождават от заплащане на пълния размер на таксата; 

- отсрочи се заплащането на възникналите задължения за туристически данък 

за периода на извънредното положение и противоепидемичната обстановка в срок до 

15.11.2020 г. Освободиха се частично с /40%/ физическите и юридическите лица от 
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заплащане на такса за ползване на тротоари, площади и улични платна за периода 

14.05.2020 г. до 31.12.2020 г.; 

- освободиха от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г.задължените лица, 

предприятия, които вследствие на извънредното положение са преустановили 

стопанската си дейност;  

-  освободиха се от заплащане на такси, наеми и цени на услуги, обектите по 

чл. 72 от ЗМДТ, по чл.56 и §17 от ЗУТ, цена на услугата сметоизвозване и обектите 

нежилищна общинска собственост и други мерки, които се приеха в резултат на което 

всички тези мерки повлияха върху изпълнението на приходната част наред със 

събираемостта, която се отрази от проведеното извънредно положение. 

 

Приходи 

 

          Първоначалния план за 2020 г. или първоначално приетия бюджет от 

Общинския съвет е в размер на 383 700 000 лв. Отчетът в края на годината е  

343 573 733 лв., като той не отразява наличностите или преходния остатък по 

сметките на общината, които са в размер на 45 587 346 лв. и се отразяват със знак 

минус за това, че реалния размер на получените приходи или изпълнението на 

приходите по бюджета е в размер на 389 161 079 лв. Само отчет на приходите без 

наличностите в края на годината, както казахме 343 573 733 лв., като в това число 

делегирани от държавата дейности и приходи са 180 152 298 лв. и за местни дейности 

приходите са в размер на  163 421 435 лв. 

 

Приходи за делегирани от държавата дейности 

  
Приходите за делегирани от 

държавата дейности: 

Отчет 

31.12.2019 г. 

Първоначален 

бюджет 2020 

г. 

Отчет 

31.12.2020 г. 

Разлика 

отчет 

2020/2019 

Неданъчни приходи                                                                        864 894 619 560 1 109 568 244 674 

 Взаимоотношения с 

Централния бюджет, в т.ч.:                          

151 354 395 160 058 795 180 888 756 29 534 361 

 -обща субсидия (по §31-11)                                                                    145 250 404 160 058 795 171 269 155 26 018 751 

 -получени целеви трансфери (по 

§31-18)                                                                                                         

83 017  78 896 -4 121 

 -целеви трансфер от ЦБ за 

транспорт(по §31-28)                                                                                                         

6 041 517  9 669 030 3 627 513 

-възстановени трансфери 

(субсидии) (по §31-20)                                                                                                         

-20 543  -128 325 -107 783 

Трансфери от и за бюджети и 

сметки за средствата от ЕС                                                       

3 865 831  5 810 455 1 944 624 

Финансиране на дефицита / 

излишъка 

-526 074 9 087 528 -7 656 481 -7 130 407 

Всичко отчет на приходите за 

делегирани  държавни 

дейности      

155 559 046 169 765 883 180 152 298 24 593 252 

 

На този слайд в тази таблица е направен сравнение на получените приходи от 

държавните дейности спрямо отчета за миналата година, първоначалния бюджет, 

отчета за 2020 г., но е направена и разлика между приходите в годината, която все 

още нямаше пандемия 2019 г. и 2020 г., която беше белязана с Ковид – 19.  Ясно се 
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вижда тук, че в държавните дейности неданъчните приходи въпреки пандемията в 

края на 2020 г. са реализирани повече от планираните приходи с 244 674 лв. повече. 

        Взаимоотношенията с ЦБ в края на годината уточнения план по това перо е 

180 888 756 лв., в това число по различни направелния на субсидии и трансфери, 

показани в таблицата и съответно финансиран дефицита и излишъка, което 

представлява резултатитна величина включваща и преходния остатък се вижда в тази 

таблица за държавните дейности със знак минус 7 656 481 лв. или всичко  отчета на 

приходите 180 152 298 лв. в държавно делегираните дейности. 

 

Приходи за местни дейности 

 

  

Приходи за местни дейности 

Отчет  

31.12.2019 

г. 

Първ. 

бюджет 

2020 г. 

Отчет 

 31.12.2020 г. 

Разлика отчет 

 2020 г./ 

2019г. 

  

Имуществени данъци и неданъчни 

приходи, в т.ч.:    

 

152 198 576 

 

168 332 963 

 

146 060 209 

 

-6 138 367 

-Имуществени и други данъци 88 427 246 91 600 000 86 191 255 -2 235 991 

-Неданъчни приходи, в т.ч.:                                                 

  

63 771 330 76 732 963 59 868 954 -3 902 376 

   Постъпления от продажба на 

нефинансови активи по §40 

2 398 248 8 070 000 1 676 053 -722 195 

- Взаимоотношения с Централния 

бюджет, в т.ч.:   

28 366 100 2 891 100 11 978 100 -16 388 000 

обща изравнителна субсидия от ЦБ за 

общини (по §31-12) 

198 300 232 400 232 400 34 100 

целева субсидия от ЦБ за капиталови 

разходи(по §31-13) 

2 392 300 2 658 700 2 658 700 266 400 

получени целеви трансфери (по  § 31-18) 25 775 500  9 087 000 -16 688 500 

-Трансфери м/у бюджети (нето) -2 934 751 -5 784 730 -3 720 368 -785 617 

-Трансфери от и за бюджети и сметки 

за средствата от Европейския съюз                                                     

-13 699 127 -14 370 530 -13 924 747 -225 620 

-Трансфери от/за държавни 

предприятия - получени  

0  9 789 9 789 

Временни безлихвени заеми 

  

-4 038 215 3 456 373 4 246 633 8 284 848 

Финансиране на дефицита / излишъка 53 477 764 59 408 941 18 771 819 -34 705 945 

 Всичко отчет на приходите за местни 

дейности                                  

213  370 347 213 934 117 163 421 435 -49 948 912 

 

Приходите за местни дейности също са дадени с разрез с отчета през 2019 г., за да се 

придобие представа, тъй като все пак 2020 г. е специфична година. Виждайки от тази 

таблица имаме намаление спрямо 2019 г. на местните приходи, включващи 

имуществени и други неданъчни приходи в общ размер 6 млн. лв., които казахме 

голяма част на това намаление на приходната част спрямо 2019 г. още в самото 

начало на пандемията започнахме да правим прогнози и мерките, които споменах 

преди малко и други съпътстващи мерки, които се взеха и всички те повлияха в 

отчета на приходната част през 2020 г. При имуществените данъци при бюджет 

91 600 000 лв. изпълнението в края на годината е 86 191 255 лв., а спрямо отчета 

през 2019 г. намалението по това перо е с 2 235 991 лв. Тук трябва да отразим 

основно, че има намаление в туристическия данък, както казахме, че това е сферата, 

която най-много беше засегната от Ковид – 19 и продължава влиянието й върху този 

бранш и това даде отражение върху изпълнението на приходната част спрямо 

първоначалния бюджет. Неданъчните приходи при първоначален бюджет 76 732 963 

лв., изпълнението е близо 60 млн. лв. Тук също има неизпълнение на приходната 
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част, като основно се вижда, че по-голяма част от неизпълнението е от постъпления 

на продажба на финансови активи, където при 8 млн. лв. първоначален бюджет 

отчета е 1 676 053 лв. При взаимоотношенията с Централния бюджет касаещ местните 

дейности имаме 11 978 100 лв. отчет на постъпили приходи и взаимоотношения с 

Централния бюджет с местните дейности, като основна част това са получените 

целеви трансфери почти в края на годината 9 млн. лв. за благоустрояване на 

Кайсиева градина. Виждаме и цифрите по трансферите по бюджети по Европейските 

средства, заемите и финансирането на дефицита, както казах тук се отразява 

преходния остатък в края на годината за местните дейности. Въпреки това 

имуществените и други данъци са изпълнени на 96% от изпълнението за 2019 г., а 

Неданъчните приходи – на 94% спрямо отчета за 2019 г. и първоначалния бюджет. 

Най-голям относителен дял в неданъчни приходи отчетените за 2020 г. заемат Такса 

битови отпадъци – 29 093 749 лв. или 75% заема от всички общински такси и винаги 

я наблюдаваме специално. Основно това е прихода при общинските такси и вече 

приходите за детски градини и ясли – 2 690 078 лв. – 7% и т.н. и от предходната 

такса видяхме, че там има намаление, тъй като освобождавахме от заплащане на 

такса, тъй като г бяха затворени за извънредното положение детските градини и 

детските ясли. Респективно по-нататък в материала ще видим, че това се отразява в 

разходната част паралелно при затварянето на тези обекти, при което се получава 

балансираност на бюджета между различните пера. 

Разходи 

 Отчет на разходите на община Варна за 2020 г. – 370 281 701 лв., в т.ч.: 

- Бюджет – 343 573 733 лв. 

- Бюджет от средства от Европейски  проекти и програми – 26 707 968 лв. 

 

           Отчет на разходите по бюджета на община Варна – 343 573 733 лв., в т.ч. за: 

 Разходи за държавни дейности - 180 152 298 лв. 

 Разходи за местни дейности  -  163 421 435 лв., в т.ч.: 

          - за местни дейности - 148 889 645 лв. 

          - за дофинансиране на държавни дейности - 14 531 790 лв. 

 

Разходи по функции 

 

Функции Отчет  

за 

 2019 г. 

Първ. Бюджет  

2020 г. 

Отчет  

за 

 2020 г. 

Разлика отчет 

2020/2019 

Общи държавни служби 22 594 395 22 861 000 22 037 111 -557 284 

Отбрана и сигурност 2 472 290 4 240 000 2 119 629 -352 661 

Образование 138 552 601 154 021 000 147 273 626 8 721 025 

Здравеопазване 19 833 698 23 718 000 20 291 130 457 432 

Социално осигуряване 19 257 985 17 187 000 25 483 223 6 225 238 

Жилищно строителство и 

БКС 

113 500 896 98 814 000 71 173 608 -42 327 288 

Култура, спорт, почивни 

дейности и религ. дело 

24 454 507 29 464 000 22 695 238 -1 759 269 

Икономически дейности и 

услуги 

26 145 019 31 076 000 30 561 068 4 416 049 

Други  2 118 002 2 319 000 1 939 100 -178 902 

Всичко разходи 368 929 393  383 700 000 343 573 733 -25 355 660 
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По функции на този слайд са представени конкретните функции спрямо отчета за 

2019 г. спрямо първоначалния бюджет за 2020 г. Естествено се виждат и разликите в 

отчетните данни на 2019 г. и 2020 г., като тук трябва да се отбележи основно, че 

съответно оптимизацията на разходите в общи държавни служби по издръжките на 

различните дейности и най-вече в жилищно строителство и БКС все пак не е довела 

до намаляване на приоритетните разходи, които бяха изпълнени в пълен обем и 

повече от първоначално планирания бюджет, като за образование -  с   8 721 х.лв., 

повече през 2020 г., отколкото през 2019 г.; за здравеопазване близо 500 х. лв. 

повече; социални грижи и подпомагане –  с  6 225 х. лв. повече от 2019 г. са 

направени разходи. Икономически дейности и услуги - с 4 416 049 лв., които са за 

транспорт в тази дейности са повече от 2019 г. По другите дейности общи държавни 

служби, както казахме и други имаме намаление на разходите спрямо 2019 г. или 

общо имаме от първоначален бюджет 383 700 000 лв. разходи в размер на 

343 573 733 лв. Спрямо 2019 г. същите са  25 355 660 лв. по-малко.  

 

Относителен дял на разходите по функции 

 
 

 

На този слайд е показан относителния дял в диаграма, коя функция е с най-

много разходи в отчета, като относителен дял. Това е функция „Образование“ при 

съставяне на бюджета 42% заема от разходите, следвана от функция „Жилищно 

строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 20 % и т.н. 

 

Функция Образование 

        Като приоритетна функция, през 2020 г. са предоставени средства в размер на 

147 273 626 лв., което е с 8 721 025 лв. повече в сравнение с 2019 г. 

През 2020 г. за образование са предоставени следните по-важни разходи: 

 училища и други дейности  - 97 578  392 лв.  

 детски градини  - 46 007 710 лв. 

 стипендии в училища – 1 169 886 лв. 

 увеличение на работните заплати със 17%.  

 четири общински програми във ф-я Образование – общо за  681 393 лв. 
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 разходи на образователните институции във връзка с мерките за 

предотвратяване разпространението на COVID-19  -   560 967 лв.  

 капиталови разходи – 6 115 245 лв. 

  

    Функция Здравеопазване 

       През 2020 г. за функция Здравеопазване са предоставени средства в размер на 

20 291 130 лв., което е с 457 432 лв. повече в сравнение с 2019 г., като по-важни 

разходи през годината са, както следва: 

 детски ясли и детски кухни – 13 496 737 лв. 

 здравни кабинети в детските градини и училищата – 3 254 459 лв. 

 помощи по решения на Общински съвет – 347 000 лв., в т.ч. за лечение на 407 

граждани със здравословни проблеми – 144 950 лв. и за 115 двойки с репродуктивни 

проблеми – 202 050 лв. 

 14 общински програми в сферата на здравеопазването – общо за 328 683 лв. 

 „МЦРСМ – I“ ЕООД /Спортен диспансер/ - 200 000 лв. за реализиране на дейности, 

извън НЗОК, като са обслужени 4 446 спортисти 

 средства във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 

- за закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати, 

диспенсъри, паравани и т.н. - 1 156 320 лв. 

 капиталови разходи   – 1 547 465 лв. 

 

      Функция „Социално подпомагане и грижи“ 

 

Отчетът на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи" към 31.12.2020 г. е в размер на 25 483 223 лв., което е с 6 225 238 лв. повече 

от този за 2019 г. По-значителни разходи във функцията: 

 Социална програма на община Варна за 3 739 807 лв., програмата е без аналог 

в страната по своя обем на дейности и размер на средствата 

 помощи по решение на Общинския съвет - 130 750 лв., в т.ч. еднократни 

финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 

образователни и комунално битови потребности в размер на 122 450 лв. и    8 

300 лв. за 8 деца на загинали служители от ОД на МВР – Варна 

 за транспортни разходи за компенсиране стойността на безплатните и по 

намалени цени превози на определени категории пътници – 4 285 326 лв. 

 социални асистенти за 120 деца със специални образователни потребности  –  

1 056 000 лв. 

 топла храна на 550 социално слаби граждани от районите „Одесос“, 

„Приморски“ и „Аспарухово“  - 381 646 лв. и много други. 

 

Разходи за общински програми - по функции  

 

Общо разходите за обезпечаване на общинските програми през 2020 г. 

възлизат на 10 184 634 лв., в т.ч. програми по функции: 

    Общи държавни служби                                                – 20 230 лв. 

    Отбрана и сигурност                                                    – 114 820 лв. 

    Образование                                                               – 681 393 лв. 

     Здравеопазване                                                         – 328 683 лв. 

    Социално осигуряване                                             –  3 739 807 лв. 

    Култура,спорт,почивни дейности и религ.дело         –  3 737 827 лв. 

    Икономически дейности и услуги                              – 1 561 874 лв. 
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Помощи по решение на Общински съвет 

 

  Помощи по решение на Общински съвет – през 2020 г. са предоставени 

помощи всичко за 8 062 093 лв., в т.ч. за: 

 - транспортни разходи                                                - 7 575 793 лв.  

 - лечение на граждани                                                  - 144 950 лв. 

 - подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми      - 202 050 лв.  

 - социално слаби граждани                                           - 122 450 лв. 

- подпомагане на деца на загинали полицаи                       - 8 300 лв. 

- погребения на социално слаби граждани                          - 8 550 лв. 

 

Капиталова програма 

 

Отчетът на Капиталовата програма за 2020 г. е в размер общо на 59 035 420 

лв., в т.ч.: 

         I. Капиталова програма със средства от бюджета 

          на общината  -  36 611 544 лв. 

        II. Капиталова програма със средства от  

           оперативни  програми и проекти   -  22 423 876 лв. 

 

Капиталова програма – по-крупни обекти    

                    

По-нататък са представени по-крупните обекти на капиталовата програма: 

 

- Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 

детски градини - ДГ 5 "Слънчо"; ДГ 9 "Ален мак"; ДГ 12 „Ян Бибиян“; ДГ 21 "Калина 

Малина"; ДГ 37 „Пламъче“, ДГ 38 „Маргаритка“, ДГ 39 „Приказка“, ДГ 42 "Българче" и 

ДГ 47 „Люляче“  - 1 316 231 лв. ; 

- Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на 

открито в училища за СУ "Гео Милев", ІV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри", СУ "Елин 

Пелин", СУЕО "А. С. Пушкин" -  956 443 лв. ; 

- Проектиране и основен ремонт и реконструкция на НУ "Васил Левски", в кв. 

Аспарухово – 1 458 607 лв.; 

- Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна –  

- 7 785 287 лв.; 

- Спортен комплекс и благоустрояване за парк и спортен терен, ул. 

„Студентска” за изграждане на сгради и спортни игрища - 1 189 222 лв.; 

-  Многофункционален спортен комплекс в ж.к. „Владислав Варненчик” за 

изграждане на сгради и спортни игрища  –  5 817 303 лв.;   

-  Парк и спортни съоръжения за спортен комплекс на ул. „Албатрос”, кв. 

„Виница” за изграждане на сгради и спортни игрища  –  1 104 695 лв.;  

-  Изграждане на Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня" –   

6 271 851 лв.;  

-  Основен ремонт на улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи 

пътни връзки) с бул. "В. Левски"  -  923 477 лв. и други. 

 

Отчет за изпълнението на сметките за средства  от Европейския                                                 

съюз по проекти в община Варна 

 

Отчет за изпълнение на сметките на средства от Европейския съюз по проекти 

в Община Варна основно, като окрупнени показатели можем да кажем, че продължи 

работата въпреки различните мерки, които бяха насочени и в тази сфера с 

възможности за спиране на съответни договори по време на пандемията на 
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извънредното положение. Въпреки това продължи и реализацията през годината на 

европейските проекти, за които Община Варна има сключен договор. 

 

В общата рекапитулация на годишния отчет на средствата по проекти, 

финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми 

(ДМП) на Европейския съюз (ЕС) при начално салдо 36 888 442 лв. през отчетния 

период са постъпили средства: 

 Като трансфер от Управляващия орган (безвъзмездно финансиране) – 

 14 049 932 лв.;  

 Осигурени са средства от бюджета за съфинансиране / недопустими разходи от 

общината – 13 924 747 лв;  

 Отпуснати са заемообразно средства от бюджета на община Варна – 3 723 798 

лв. и възстановени заеми в бюджета – 7 970 431 лв.;  

 Постъпили са текущи помощи и дарения от ЕС и други приходи – 101 342 лв.;  

 Осигурени са временни безлихвени заеми в размер на 4 652 570 лв. - съгласно 

ДДС №06/03.09.2011 г., от които 2 492 851 лв. по проект "Подготовка и 

изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 

агломерация к.к. „Златни пясъци", като същите са възстановени към 31.12.2020 

г. и 2 159 719 лв. по проект „Интегриран градски транспорт-втора фаза" - ще 

бъдат възстановени през 2021 г.;  

 Събраните средства и извършени плащания за сметки за средствата от ЕС –  

(-508 733 лв.)  

Извършени са разходи в размер на 26 707 968 лв., от които:  

 За заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др. – 4 284 092 лв.  

 Капиталови разходи – 22 423 876 лв.  

     Наличните средства по сметки в края на 31.12.2020 г. възлизат на 35 660 848 лв.  

 

 

Чрез бюджета на община Варна за 2020 г. бяха осигурени средства за: 

- реализиране на общински програми по различните направления и функции в 

размер на 10 185 х. лв. 

- предоставяне на помощи от бюджета по решение на Общински съвет в размер 

на 8 062 х. лв.  

- изплатено е дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер 

на 14 532 х. лв. 

- продължи интензивната работа по европейските проекти, като разходите с 

различна насоченост са в размер на  26 708 х. лв. 

- Капиталова програма - отчетът е в размер на 59 035 х.лв., заедно със 

средствата от европейски програми и проекти. Чрез капиталовата програма се 

осъществиха едни от най-мащабните проекти и програми с различна насоченост от 

десетилетия, като спомагат за създаване на условия за растеж и повишаване на 

привлекателността на общината за инвестиции и подобряване качеството на живот на 

жителите на града. 

 

Като говорим за отчет и за отчетни данни, това което споменахме в началото, 

което анонсира Председателя на Общинския съвет въпреки усложнената обстановка 

при изпълнението на бюджета през 2020 г., поради разпространението на пандемията 

от COVID – 19, община Варна успя да се справи с кризата и да запази стабилно 

финансовото си състояние, като бяха взети и приложени множество антикризисни 

мерки, които подпомогнаха, както гражданите, така и бизнеса, взети бяха  предвид 

решенията от заседанията на Общинския щаб за борба с разпространението на COVID 

- 19.  
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Изпълнението на бюджета за 2020 г. показва: 

- спазване на строга финансова дисциплина; 

- община Варна приключи финансовата година без просрочени задължения; 

-община Варна спази изискванията на Закона за публичните финанси – поетите 

ангажименти за разходи през годината възлизат едва на 18,5%, при допустими от 

Закона за публичните финанси – 50%; 

- осигурени бяха приоритетните направления в бюджета и условията за 

обезпечаване на социалните, образователните, здравните и културни дейности, 

благоустрояване и опазване на околната среда, дейностите по опазване на 

обществения ред, административно, техническо и информационно обслужване на 

населението. 

 

Консолидираният годишен финансов отчет на бюджета на община Варна за 

2020 г. бе одитиран и заверен от Сметната палата. В одитния доклад № 0100314820, 

входиран в общината с писмо № РД20023012ВН_007ВН от 27.04.2021 г. за 

извършената проверка се посочва, че не са констатирани нарушения; не са 

констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни 

разпоредби; не са констатирани недостатъци във вътрешния контрол.  

 

Доказателство за всичко гореспоменато е потвърдения Кредитен рейтинг на 

община Варна, изпратен от Агенцията за кредитен рейтинг /БАКР/ в края на годината 

- на  27.11.2020 г.:  

 Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива:  стабилна  

 Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива:  стабилна 

 Кредитната агенция отбелязва в доклада си, че въпреки неблагоприятната 

макроикономическа обстановка, община Варна успява да поддържа адекватно 

функциониране на общинската администрация и да запази много добро финансово 

състояние.  

 

Благодаря за вниманието! 

Отново тук ще оставим, за да е видно в момента имейлите, на които може да 

продължавате да задавате вашите въпроси, мнения и становища по отчета за 

изпълнение на бюджета за 2020 г., като тук са изписани двата имейла, които бяха 

предоставени още с публикуването на поканата за публично обсъждане. Още веднъж 

благодаря. 

 

Тодор Балабанов:  

И аз благодаря на г-жа Господинова за представянето, което направи. Давам думата 

първо на някой присъстващ в залата, който иска да постави въпрос или да изрази 

мнение и след това ще видим в чата дали има някакви получени въпроси по време на 

представянето. Някой желае ли да направи изказване? 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Само да обявите предварително предварителните въпроси как ще получаваме 

отговори – в зала, по имейл или как? 

 

Тодор Балабанов:  

Както е изпратен въпроса, на посочените имейли ще получите директно. 

 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Тоест, сега няма да получим отговор. 
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Стефка Господинова: 

Значи, ние в момента сме получили, предполагам от Вас, г-жа Мария Димитрова два 

имейла, които получихме снощи. Ние сме се постарали доколкото касаят темата на 

днешното събиране да отговорим, тъй като то трябва да се протоколира, тъй като е 

получено преди публичното обсъждане, а вече ако има допълнителни въпроси може 

да ги отправите на посочените имейли или тук в залата, няма проблем. Затова сме се 

събрали за публично обсъждане. Искам да прочета въпросите на г-жа Мария 

Димитрова, за да са ясни и на нашите граждани и съответно тук са колегите за 

отговори.  

Единия от въпросите е: „Откъде намерихме сняг за чистене за 218 х. лв.?“, а втория 

имейл е с няколко въпроса, които цитират цифри по отчета. Тези, които цитират 

цифри, веднага можем да отговорим.  

Първият въпрос - на  стр. 2,  „1 676 х. - какво е продадено за тези приходи - сгради 

или др. ?“ 

По отчета за 1 676 х. лв., §40 Приходи от продажби, преди малко казахме тази цифра, 

когато изнасяхме отчетните данни за отчета на приходите от продажби. Те включват 

525 х. лв., които са постъпления от учредени права на прокарване и преминаване и 

1 150 х. лв. от постъпления от продажба на земя. Това е отговора на първия въпрос. 

 

На стр. 3, „За какво са отишли взетите заеми  - 3,7 млн. лв., както и тези 30, 460 х. 

лв.?“  

 

Отговаряме, че 3 700 000 лв., които Вие цитирате от стр. 3, това са както преди малко 

споменах при отчета на европейските средства, 3,7 млн. лв. - са предоставени 

временни безлихвени заеми към проектите от бюджета, заемообразно  финансирани 

от Европейския съюз в размер на 3 724 х. лв., заемообразно ползване за 

реализацията на проектите от бюджета, които са възстановени до края на годината 

отново в бюджета след  верификацията на отчетите от управляващия орган и 

получаването на средствата. Така че, това са тези 3,7 млн. лв. 

 

30 460 722 лв., също казахме преди малко в отчета, че това са средствата, които са 

по раздел финансиране от приходната част на бюджета. Като 30 460 722 лв. се 

получават като резултативен показател от усвояването на дълговите инструменти от 

банките, тоест ползваните усвоени средства по гласуваните от Общински съвет заеми 

и възстановяването на погасителните планове през годината по заемните 

инструменти. Тоест, това е резултативна величина.  

           

 „За какво са отишли 26 771 233 лв., е първата цифра по първи заем, който е заема 

преди 3 г., който е за изграждане на бул. „Васил Левски“ и свързващите с него, 

фактически улици. Преди малко в отчета казахме за по-крупните обекти, че 

фактически тук е изграждането на кръговото кръстовище и основен ремонт на улици, 

свързани с  бул. „Васил Левски“. Тоест за 7 195 328 лв. е усвояването по този дългов 

инструмент. 

 

Усвояване имаме в размер на 12 847 062 лв. по договорите от преди 2 г. за заем за 

спортните съоръжения, които преди малко също подробно казахме колко средства са 

за Спорния комплекс във Виница,  за Спорния комплекс във Владиславово, за 

Спорния комплекс на „Студентска“, основният ремонт на спортни площадки в 

училищата, казахме също, капиталовата програма колко средства са дадени, 

площадките в детските градини също го споменахме и основен ремонт на уличната 

мрежа в капиталовата програма също преди малко в слайдовете казахме, те са всички 

от този дългов инструмент. 

 

2 327 569 лв. имаме в тази сума, която казах глобалната, за която Вие питате – 

изтеглен заем от кредитна линия Б по фонда на фондовете за модернизация и 

реконструкция на Рибарското пристанище. В отчетните данни казахме, че това е 

нашата част на съфинансиране, в която трябваше да осигурим по този проект и по 

същия начин от фонд, от кредитна линия А от фонда на фондовете са изтеглени 
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средства, усвоени от приети заеми с решение на Общински съвет за 5 500 000 лв. в 

тази сума за Вл. Варненчик и отново за модернизация на „Карантината“.  

Преди малко казахме, че от фонд ФЛАГ, където заемообразно са осигурили средства, 

тези 3 700 000 лв. от бюджета, като 1 150 000 лв. от тях са от фонд ФЛАГ, които са 

възстановени в края на годината. Или общо усвоени средства от банки и фондове за 

32 281 704 лв. Общо погашения по банки и фондове за 1 820 982 лв. и реално се 

получава тази сума, за която Вие питате, 30 460 722 лв., като резултат по раздела за 

финансирането. 

            

Следващия въпрос 23 млн.лв. по сметки – в коя банка са, както и 27,8 млн.лв., 

наличности.  

Те са преходен остатък по бюджета, точно и конкретно са казани с публикувания 

материал, точно от коя дейност, от кой параграф са останали преходен остатък, като 

много по-голяма част от тях са целеви средства, съгласно Закона за публичните 

финанси и Закона за държавния бюджет и поднормативните актове, указания на 

министъра на финансите – всички целеви средства, които са предоставени с 

конкретна цел няма как да бъдат разходвани за нещо друго и да бъдат отклонявани, 

така че до приключване на целта, за която са предоставени, тези средства трябва да 

бъдат остатък по сметките, като преходен остатък за следващата година.  

 

На следващия въпрос – „Кои са общи  държавни служби, за които са отишли 22,9 млн. 

лв.“ 

Общи  държавни служби – това е функцията „Общи държавни служби“ -  в нея се 

включват разходите за общинска администрация, която включва община Варна, пет 

района и пет кметства. Тук се включват и дейност „Общински съвети“, дейност 

„Избори“, всичките средства за изборите, включително държавни и тази функция с 

тези разходи включва в себе си, както преди малко имаше слайд в табличен вид, в 

подробния отчет може да се запознаете – включва държавно делегирана дейност, 

която се предоставя от държавата тези средства, и местни средства за издръжка. От 

таблицата стана ясно, че през 2020 г. разходите по тази функция, все пак се наложи 

да бъдат оптимизирани с близо половин милион спрямо 2019 г. 

 

Следващия въпрос – „остатъкът от 9,268 млн. лв. да бъде използван за общински 

тоалетни?“ 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Малко прескочите цял ред. 

 

Стефка Господинова: 

Кой е този, кажете. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Точка пет. За общинските тоалетни. 

 

Стефка Господинова: 

Точно това казвам, за общинските тоалетни. 

 

Тодор Балабанов: 

Ами не, много моля сега, момент, не така диалогов режим. Изчакайте, ще Ви бъде 

дадена възможност по всеки един отговор, ако искате нещо допълнително да 

попитате. Ако е пропуснато, извиняваме се предварително, ще бъде отговорено на 

всеки. Ще имате възможност да го кажете, не така в диалогов режим, ама тук 

пропуснахме ред, ама така, редовете са пред нас. 

 

Стефка Господинова: 
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Аз се извинявам наистина, но гледам по-стегнато да отговарям, иначе материалите, 

които са ми подготвили колегите за отговор, може би ще ни свърши времето само за 

тези въпроси и аз затова предлагам… 

Тодор Балабанов: 

Аз също, момент само, извинявам се още веднъж че Ви прекъсвам, всички отговори в 

писмен вид също ще Ви бъдат изпратени госпожо Димитрова на имейла, от които сте 

изпратили въпросите, така че ще има абсолютно подробна информация по всеки един 

от поставените от Вас въпроси. Да помоля в по-общ план наистина, за да дадем 

възможност и на други въпроси.  

 

Стефка Господинова:  

Да, понеже и другите наши съграждани трябва да чуят все пак тези въпроси и 

отговори, да има прозрачност и публичност. 

Петият въпрос, докъдето стигнахме за концесията  на тоалетните госпожа Димитрова 

предлага остатъка от 9 милиона и 200 хиляди, които тя мисли, че могат да бъдат 

използвани за тази цел, аз преди малко обясних, че 9,2 млн. лв. това е наличността от 

преходен остатък, който категорично е с определена цел по закон и той остава и се 

предоставя отново със същата цел през 2021 г. и не може да бъде отклоняван за 

никакви други неща. 

Шести въпрос: защо продължават да се приватизират общински имоти. По отчета 

който преди малко споменахме, приходи от приватизация нямаме реализирани през 

2020 г.; нямаме реализирани сделки през 2020 г. и такива приходи в този отчет. 

Защо само 2000 дръвчета са залесени, 3,5 милиона лева. Колегите обстойно са 

обхванали всички дейности, които са заложени в бюджета и съответно реализирани 

като разходи в отчета за 2020 г. Това е цялата дейност Озеленяване с разходи за 3,5 

млн. лв., които са направени по всички райони в града за абсолютно всички дейности 

свързани с озеленяване и поддържане на зелената система по наредба приета от 

Общински съвет. Естествено в това число влиза и възможности като перо за 

засаждане на дръвчета.  

Общинските предприятия: тук има някакво предложение за общинските предприятия 

което мисля, че в момента като отчетни данни не е по темата – да се възстановят 

предприятията „Озеленяване и косене“ и т.н., все пак изнасяме в момента отчетни 

данни какво е било през 2020 г. 

Девета точка за 200 000 лева, които са по точка 6.2 дали могат да отидат за 

възстановяване на опитно поле. Пак казахме това са отчетни данни, вече е направен 

разход за 200 хил. лв. В случая това е програмата за медицинския спортен диспансер 

по програма за дейностите извън Здравната каса.  

Юридическите лица вместо да се финансират средствата да отидат в предходната моя 

точка – това е ваше предложение, което може би касае когато разглеждаме нов 

бюджет за следващата година защото, както казах това са отчетни данни, това е 

отчетено, няма как в момента да разсъждаваме какво можем тепърва да направим, 

това е вече при условията на нов бюджет. А тези финансирания за юридически лица  

с нестопанска цел основно от тях това са всички центрове по Социалната програма, и 

както казахме са отчетени близо 3 милиона и 700 хиляди по Социалната програма. 

На кого е даден спортния комплекс на „Студентска“ – тук господин Бойновски трябва 

да присъства в залата, може да отговори на този въпрос.  

И последно защо няма средства за вода на „Изгрев“. Мисля че този въпрос се засяга с 

всяко приемане на бюджета на общината във всяка календарна година в много 

комисии и тук в момента в отчетните данни защо няма средства, няма отчет за това 

нещо. Говорим за отчетни данни. 

И на въпроса ви за снегопочистването 218 хил. лв. искам да кажа, че това са средства 

по отчета, които не са свързани само с разходи ако има сняг или няма сняг, а това са 
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средствата за цялата дейност зимно поддържане на пътища, улици и булеварди, която 

включва много дейности по наредба на МРРБ. Тук колегите са отговорили, ще ви го 

изпратим по имейла, че това са подготвителни работи, осигуряване на необходими 

материали при зимни условия, поддържане на пътищата при зимни условия, 

отстраняване на пластове и най-вече за температури под 4 градуса по Целзий, където 

задължително се правят обходи, обработка на пътните платна, разходите са свързани 

основно с Аспарухов мост и транспортните съоръжения по булевард Левски.    

Благодаря, засега това са отговорите, ще ви бъдат изпратени.    

 

Тодор Балабанов: 

И аз Ви благодаря. Изчерпателни. Ще бъдат изпратени и по имейл, както поехме 

ангажимент.  

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Възможност за становище? 

 

Тодор Балабанов: 

Ако имате някакъв допълнителен въпрос. Становище по отговора ли? Ако имате 

въпрос да, иначе становища по отговори няма как. Слушам, заповядайте. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Интересуваше ме в първа точка какво е продадено, защото земята която цитирате е 

хиляда сто и петдесет. 

 

Тодор Балабанов: Милион сто и петдесет хиляди. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Тоест да, щях да кажа хиляди. Да, 1 150 000 лв. По-скоро като препоръка общината 

да се въздържа от такива сделки, защото виждате, че няма вече петна за детски 

градини, за паркинги и за какво ли не. 

 

Тодор Балабанов: 

Аз разбирам тезата ви, но тя не е в момента на място. Касае разходи и приходи, които 

вече са настъпили.  

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Разбирам, но мисълта ми е настъпилите приходи не са прекалено много за един 

половин милиарден бюджет. 

 

Тодор Балабанов: 

Това ще го коментираме, като гледаме новия бюджет. Живот и здраве ще имате 

възможност да направите предложение.   

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Така, и ако няма да обеднеем с този милион, да се огледат внимателно имотите. 

 

Тодор Балабанов: 

Дайте следващият въпрос. 

 

 

 

Мария Димитрова – гражданка: 
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По втора точка разбрах за тези милиони. Интересуваше ме конкретно имота на 

„Студентска“, но и пак ще кажете че не е, нали.... Не одобрявам отчета за такива 

големи суми за спортните комплекси не защото съм против спорта, а защото 

средствата не са заложени целесъобразно в нарушение на член 6 от АПК и специално 

за имота на „Студентска“, край които съм отраснала. Той значително е редуциран 

многократно, в това число и като спортен комплекс с настоящия ремонт. Считам, че с 

тези пари биха могли да се инвестират в многократно в озеленяване и в една по-

добра, по-лека поддръжка, а не после да се направи за милион и сто ли беше, сто и 

петдесет на „Студентска“ и да се даде под наем неизвестно на кого, неизвестно за 

колко заедно бонус с паркинга там. 

 

Тодор Балабанов: 

Аз се извинявам, че отново Ви прекъсвам. Първо, това касае… 

 

Мария Димитрова – гражданка:  

Ами считам, че това не е целесъобразно. Това касае нашите джобове, парите излизат 

от нашите данъци. 

 

Тодор Балабанов: 

Това касае как са похарчени средствата от бюджета. Пак казвам, ако се гледа нов 

бюджет, тогава имате възможността да кажете да не се включва в новия бюджет 

например средства за изграждане на нов комплекс защото биха могли тези средства… 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Напротив, да се включва… 

 

Тодор Балабанов: 

… Моля да не ме прекъсвате. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

… но да не се нарушава чл. 6 от АПК. 

 

Тодор Балабанов: 

Разбира се, но това администрацията е похарчила. Много моля отново да не ме 

прекъсвате, няма до доведе доникъде така този диалог. В момента администрацията 

казва как са разходвани средствата по предварително заложени обекти в бюджета, 

които тя изпълнява във връзка с приетия от Общински съвет бюджет. 

Когато приемаме новия бюджет, тогава ще имате възможност за в бъдеще да 

коментирате тези теми. 

Относно това „на кого неизвестно е отдаден“, това е публична информация, има 

публични търгове, има страница на Община Варна, там ще си намерите информация 

на кого (ако е интересно за Вас, разбира се) на кого точно е отдаден въпросния 

комплекс на улица „Младежка“, „Студентска“, извинявам се. 

Въпроси по отчета за бюджета? 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Така, последно по тази точка не ми харесва с моите средства като данъкоплатец… 

 

Тодор Балабанов:  

Въпроси по отчета за бюджета, иначе ще дам възможност на друг да се изказва. 

 

 

Мария Димитрова – гражданка: 
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… да се харчат пари за десетки милиони и след това да се отдават под наем за 

символични суми. 

 

Тодор Балабанов: 

Това сте могли да го кажете като сме приемали решението. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Трета точка. Въпросът ми беше в коя банка са средствата и къде стоят. 

 

Тодор Балабанов: 

В обслужващата Община Варна банка. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Общинска банка? Не, аз не знам коя банка обслужва.  

 

Тодор Балабанов: 

Централна кооперативна банка, публична информация. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Смятам, че банката, която се казва общинска, тя обслужва общината. Значи съм 

сбъркала, благодаря ви за което. 

Така. По точка 5 този остатък имах предвид това, което ни изчете госпожата, но 

благодаря за инициативата да изчете въпросите ми, шапка ви свалям при което, не 

стигнаха тези средства градът ни да е по-красив и по-чист. Това беше въпросът ми. 

За тоалетните частта беше, че януари месец изтече концесията за тоалетните и бях 

внесла предложение тя да бъде прекратена, защото тя е на някаква символична сума 

за три тоалетни, сума, която общината би могла да си позволи да се лиши от десетина 

хиляди лева, но за сметка на това гражданите да могат безвъзмездно да извършват 

физиологическите си нужди… 

 

Тодор Балабанов: 

Това е тема, която тепърва отново ще коментираме, не касае бюджета разходите за 

2020 г. Това касае един бъдещ период. Дайте по същество, наистина по отчета. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

… бих се лишила от тези десет хиляди лева, но да не мирише, извинете на урина, на 

тоалетна целия център. 

 

Тодор Балабанов: 

Ама оставете дали са, първо че не ги знаете колко са, като ги цитирате, ги цитирате 

погрешно и второ, пак казвам, това касае един минал период. Тепърва ще се гледа 

темата за концесия по отношение на тоалетните. 

Мария Димитрова – гражданка: 

Мисля, че, а принципа и идеята е важна. 

Тодор Балабанов: 

Но идеята не е момента сега да я коментираме. Иначе може би е резонна тази идея, 

която я давате. Аз не казвам, че не е резонна, просто не е момента. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Аз когато идва момента съм я дала, просто не знам защо не беше приета. 

Тодор Балабанов: 
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Чудесно, това е отразено и когато дойде момента да я гледаме, ще я разгледаме. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Приватизациите, за да питам за точка 4.6 най-вероятно е имало там някакви суми… 

Тодор Балабанов: 

Няма приходи, няма сделки от приватизация през 2020 г. 

Мария Димитрова – гражданка: 

Благодаря за което. 

Тодор Балабанов: 

Кратък, ясен и точен отговор. 

Мария Димитрова – гражданка: 

Защото за дом „Младост“ не ни харесва, а доколкото си спомням кмета. 

 

Тодор Балабанов: 

Дом „Младост“ Община Варна няма нищо общо с него. 

Мария Димитрова – гражданка: 

Добре, но кметът изброи доста сделки, които са чрез приватизация. 

Тодор Балабанов: 

Кметът не е изброявал дом „Младост“. 

Мария Димитрова – гражданка: 

На една от сесиите. Дръвчетата: считам, че не съм доволна, че с парите на града ни 

три милиона и половина са засадени само две хиляди дръвчета и ще ви кажа защо. 

Тодор Балабанов: 

Момент, нека аз само първо да кажа. Не е правилно, не бе точно това, което казахте. 

Никой не е казвал, че са засадени две хиляди дръвчета на стойност три милиона и 

половина. Това беше цялостната дейност по озеленяваме и поддръжка на зелената 

система на Община Варна, в това число една малка частица са две хиляди дръвчета, 

част от които дори са били подарени на общината, а не са били купени. Така че да не 

излиза така за зрители и за слушатели, че общината е купила две хиляди дръвчета на 

стойност три милиона и половина. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Господин председател, зелената система на Варна, чрез която Варна диша, чрез която 

дренира водата да не стане както е станало в Ню Йорк вчера или днес, както стана 

преди седем години, зелената система на Варна е залесяване, залесяване не с 

теменужки, залесяване с дървета. 

 

Тодор Балабанов: 

И поддържане. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

И поддържане, добре. Поддръжката първо… 

 

Тодор Балабанов: 

Оставете поддръжката. В момента не коментираме как се поддържа. 

 

 

 

Мария Димитрова – гражданка: 
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… не съм съгласна, че се поддържа с частна фирма, защото частната фирма уврежда 

зелената система на града ни. Освен това не съм съгласна, че тези дръвчета не се 

поддържат, тъй като те без това са символично малко. Не съм съгласна, че с тези три 

милиона, извинете, но пак изтървах цифричката, три милиона и половина, се 

засаждат. В тях са включени сигурно милиони теменужки. Защото теменужките са 

много красиви, но когато има криза, когато говорим за екологични катастрофи, когато 

говорим за природни катаклизми, красотата не спира наводненията. 

 

Тодор Балабанов: 

Това ще го гледаме. Няма как да върнем назад времето и да махнем теменужките, 

нали разбирате и да сложим дървета… 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Не ми харесва, че така са изхарчени средствата. 

 

Тодор Балабанов: 

… Ако има как да махнете от 2020 г. теменужките и да посадим на тяхно място 

дървета, аз съм съгласен. Само че това е нещо бъдещо. Хайде да говорим за 2020 

година. Това се е случило и необратимо е, било то с Вашето, без Вашето, без моето 

съгласие и т.н., нещо необратимо. Дайте да коментираме по отчета. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Точка 9 от моите въпроси. Госпожата каза, че по точка 6.2 имало там някакви, цитира 

тя по някаква здравна програма, но аз там виждам, че пише превенции рисково 

поведение. Ами най-добрата превенция е трудовата превенция. И преди 30 години 

тази трудова превенция беше с опитно поле. 

 

Тодор Балабанов: 

Аз Ви призовавам да се включите. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Ами аз съм се включила, господин председател. Заповядайте зад районния съд, 

където редовно изисквам от общината да поддържа и където аз лично поддържам, 

включително боядисвам и пейки. 

 

Тодор Балабанов: 

Аз Ви поздравявам за това. Нека повече хора бъдат като вас. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Така, че много моля нали това да не го приемате несериозно, а да го приемете 

сериозно. 

 

Тодор Балабанов: 

Напълно сериозно. Аз също извършвам такива неща на мястото, където живея, просто 

не го казвам. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

И при положение, че милион сто и петдесет хиляди имате приходи от земи, просто 

намерете някъде общинска земя и възстановете наистина опитно поле. 

 

Тодор Балабанов: 

Опитно поле за какво само че не разбрах? 
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Мария Димитрова – гражданка: 

Ами господин председател, Вие не сте на 20 години да Ви обяснявам какво беше 

опитно поле. 

 

Тодор Балабанов: 

Малко повече от двайсет. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Така. Значи за по-младата публика опитното поле – на него се ходеше в часовете по 

трудово обучение. 

 

Тодор Балабанов: 

През коя година? 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Ами преди трийсет години. 

 

Тодор Балабанов: 

А, преди трийсет… 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Да, допреди трийсет години. 

 

Тодор Балабанов: 

Явно съм ги пропуснал тези часове. Тъй, дайте по същество по отчета. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Така. Значи в момента общината инвестира във фитнес уреди, с които нашите деца 

правят мускули. 

Тодор Балабанов: 

Госпожо Димитрова, как да Ви накарам да говорите по отчета за бюджета за 2020 г., а 

не за бъдещи неща? 

Мария Димитрова – гражданка: 

Говоря по отчета. Тези двеста хиляди в точка 6.2… 

Тодор Балабанов: 

… не е трябвало да се изхарчат за фитнес уреди, а за опитно поле? 

Мария Димитрова – гражданка: 

Не, те са отишли за превенция на рисково поведение. 

 

Тодор Балабанов: 

… а е трябвало да отидат на друго място? 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Превенцията на рисково поведение е в две направления: първо, възстановяване 

опитно поле и освен това изпълняване най-сетне обещанието на Общинския съвет 

Варна, който беше още предходния мандат да се изгради сграда на Общински детски 

комплекс Варна или сегашния Център за личностно развитие, а не да се дават 

милион, извинете седемстотин хиляди последно бяха за кича младежки дом. 
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Тодор Балабанов: 

Така, така. Пак казвам. Можем ли това нещо да го върнем обратно, като правим това 

обсъждане в момента? 

Мария Димитрова – гражданка: 

Не можем, имайте предвид за следващото. 

Тодор Балабанов: 

Хайде като дойде време за 2022 всичките тези работи да бъдете така добра и да ни ги 

повторите в залата, като дойде време да гледаме бюджета и да го обсъждаме. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Точката която е за водата на „Изгрев“ правилно госпожата отбеляза, че се повдига 

всеки път, аз имам предвид не само инвестиция за изграждане водопровод на 

„Изгрев“. Преди 6 години…  

 

Тодор Балабанов: 

Госпожо Димитрова, ама Вие така и не ме разбрахте.  

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Това е за бюджета. 

 

Тодор Балабанов: 

Това е за бюджета много точно казано. Не за отчета обаче 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

За отчета за бюджета. 

 

Тодор Балабанов: 

В бюджета за 2020 г. не са били заложени средства за вода в „Изгрев“. Отчетът го 

показа, че не са разходвани такива средства и точка по темата.  

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Така, момент водата е два параметъра. Освен прекарване на водопровод. 

 

Тодор Балабанов: 

Госпожо Димитрова не обсъждаме параметрите на водата.  

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Преди 6 години съм предложила вода ей такава бутилирана за пиене на хората и 

водоноски.  

 

Тодор Балабанов: 

Имате ли някакви други въпроси и много моля така да не ме сочите. Благодаря.  

Имате ли други въпроси свързани с отчета само. 

 

Мария Димитрова – гражданка: 

Значи, ако уважаемата администрация която в доста голям процент присъства тук, 

нейни  представители съобразеше моите предложения в продължение на годините. 

 

Тодор Балабанов: 

Така разбирам, че нямате повече въпроси. Госпожо Георгиева, в чата имаме ли 

постъпили въпроси. Галя Георгиева, въпроси в чата? Няма постъпили. Има ли други 

хора в залата, спрете страничния микрофон ако обичате. Други хора в залата има ли, 



21 
 

които искат да поставят въпрос, който да разгледаме? Много моля те да бъдат 

свързани с отчета  за бюджета за 2020 г. Така, не виждам.  

Благодаря на всички, поради което изчерпвам, закривам публичното обсъждане на 

отчета за бюджета за 2020 г. 

 

 

 

  

 

 

Приложение:  

Презентация на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства 

от Европейския съюз на община Варна за 2020 г.  
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Джемиле Eминова 

Гл. експерт „ПВК“ 

 

 

 


