ПРИЛОЖЕНИЕ NO В
БЮДЖЕТ 2021 г.
РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО
§40-00 "Постьпления от продажба на общински нефинансови активи"
(в лв.'

Наименование

Източник на
финансиране

Бюджет 2021 г.
§ 40-00 Постъпления

Г одишна

стойност

от продажба на

общински
нефинансо ви активи

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
'планиоани по бюджет на общината за 2021г.)

17 700 000

2 158 333

Внесен ДДС BЪDXV продажбите (планирани по бюджет на общината за 2021г)
ПDеходен остатък от 2020 г.
Общо (постъплениf! от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по
бюджет на общината за 2021г.)

17 700 000

lнесен ""С ВЪРХУ продажбите (планирани по бюджет на общината за 2021г.)

2 158 333

Постъпления от продажба на общински несЬинансови активи без плс

15 541 667

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа
инthnacT""KT"""a и на капиталови разходи

15 541 667

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа

инrhnacтn\lкp1na

13 640 059

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
и опазване на околната среда, в т.ч.:
д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"
§ 10 -Текущ ремонт /рехабилитация на улична мрежа, паркинги,
подлези, тротоари, бордюри и др.
д. 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие"

13 640 059

2 903 967

2 903 967

о

10 736 092

благоустрояване на междублокови пространства, в т.ч.:

10 000 000

Благоустрояване на междублакови пространства р-н "Одесос"

2 000 000

2 000 000

Благоустрояване на междублокови пространства р-н "Приморски"

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Благоустрояване на междублокови пространства р-н "Младост"
Благоустрояване на междубпокови пространства р-н "Аспарухово"
Благоустрояване на междублокови пространства р-н "Владислав Варненчик"
Техническа поддDъжка на УО, в т.ч. :

736 092

Техническа поддръжка на УО район"Приморски"
(частично плащане)

427 987

174 064

Техническа поддръжка на УО район Младост, км. "Каменао"

422 400

422 400

Техническа поддръжка на УО район Владиславова, км. "Тополи", км. Казашко
(частично плащане)

256 601

139 628

о

1 901 608

П ланиDано rhинансиране на капиталови разходи:
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната
и техническата инrhnacтn\'l<T"na
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Източник на
финансиране

Наименование

Бюджет 2021 г.
§ 40-00 Постъпления
от продажба на
общински
нефинансови активи

Годишна
стойност

1 561 208

Пanarnam 5100: Основен nемонт на дълготрайни матеnиални активи

о

Фvнкция 03: Образование

..

-

143 807

д. 322 „Неспециалиэиnани vчилища без проthесионални гимназии"

...

-

'.

'

"

'"

"'

реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в 1-ва Езикова
гимназия ,ПИ 10135.2553.247 по КК /УПИ 11-247, кв.33,25 м.р/ с адрес
ул."Подвис" NO 29, гр. Варна"
2020 г. - 2021 г.; сметна стойност 324 000 лв.

143 807

324 000

143 807

150 000

150 000

585 000

499 901

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект:
"Основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII - ,,Детска градина"
(ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица, община Варна", в това число
проектиране, СМР, авторски надзор, комплексен доклад за оценка на
съответствие на инвестиционния проект, строителен надзор, технически паспорт

300 000

214 901

Благоустрояване на пространството зад цветния пазар на бул."Чаталджа" в УПИ
"за градинка", l<в. 7, 18 м.р. (ПИ 10135.2560.421 по КК), бул. "Чаталджа" и бул.
"Осми приморски полк", гр. Варна
2018 г. - 2021 г.; сметна стойност 302 717 лв.

285 000

285 000

частично плащане)

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "
д. 589 Др. служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и
заетостта
Основен ремонт на сграда на ул."Кавала" 1А, ет.З за социални услуги, в т.ч.
изготвяне на инвестиционен проект по необходимите части, изготвяне на доклад
за оценки на съответствието, СМР, възлагане на авторски и строителен надзор и
други дейности, свъозани с основния ремонт.
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда
д. 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие"

168 000

Ф, нкция 07: Почивно дело, кvлтvnа. Религиозни дейности
д. 738 Читалища
Основен ремонт на покрива на НЧ "Васил Левски-Галата 1927", в т.ч. АН, СН и
др.
2020 г. - 2021 г.; сметна стойност 159 312 лв.
д. 759 Други дейности по културата
Проектиране на основен ремонт на по1<рива на сграда на адрес ул,"Крали Марко"
№ 11-13

146 586

146 586

21 414

21 414
599 500

Ф, нкция 08: Икономически дейности и услvги
д.604 "Осветление на улици и площади"
проект "Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район
"Младост, кв.16, "Възраждане" 111 м.р. и "Възраждане"IV м.р. на община Варна

599 500

599 500

Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"
СъсЬинансиоане от община Ваона

Пaoaroath 5200: Поидобиване на дълrотоайни матеоиални активи

340 400

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда

165 400

Обекти

104 400

д.606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"
Изгоаждане на повдигнати пешеходни пътеки, в т.ч. осветление

104 400
50 000

50 000

Неравност на ул. "Овчага" между №!8- №10, с. Тополи, в т.ч. осветление

15 ооо

15 ооо

Два броя неравности с. Звездица, в т. ч. осветление

20

20

Неравност на ул. "Злетово", район "А спарух ово 11 в т.ч. осветление
1

15 ооо

Pr. 8 prihodi ро § 40_2021

ооо

ооо

15 ооо

Източник на
финансиране

Наименование

Годишна
стойност

Бюджет 2021 г.
§ 40-00 Постъпления
от продажба на
общински
нефинансови активи

автоматична паркинг система

30 000

30 000

огоада паркинг Младост

24 400

24 400

д.619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и
регионално развитие
Проектиране на археологически обект в паркова площ в пространството между
vл. ,,Козлодvй", ул. ,,Цао Симеон 1'', ул ... Цариброд" и vл. .,Л. Заменхоd:�"

61000

61 000

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"
д. 714 "Спортни бази за спорт за всички"
Обследване и проектиране на скейтборд съоръжения на територията на община
Варна

25 000

25 000
150 000

Ф, нкция 08: Икономически дейности и услуги
д.849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията
Система за видеонаблюдение на кръстовища
[ Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и
техническа инmnаст
а
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150 000

150 000

о

