ПРИПОЖЕНИЕ 12

УТОЧНЕН ППАН И ОТЧЕТ НАРАЗХОДИ И ОБЕКТИ
ПО БЮДЖЕТА ЗА2020 Г., ФИНАНСИРАНИС БАНКОВИ И ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ

Заеми

решение на Общински съвет Варна

Уточнен план

31.12.2020 г.

Отчет
31.12.2020 г.

Обекти за финансиране
от
банкови/облиrагационни

заеми

Уточнен план и отчет на разходи и обеl{ТИ,

финансирани с банков заем
Уточнен план и отчет на разходи и обекти,

финансирани с облигационен заем
Уточнен план и отчет на разходи и обекти,
финансирани с банков заем

№ 1034-2(23)21.12.2017 г.
№1425-2(36)19.12.2018 г.
№1881-3-4/Пр.37/19.12.2014 г.

№ 1418-2.IV/36/19.12.2018 г.

Уточнен план и отчет на разходи и обекти,

финансирани със заем от Европейска банка за № 1030-2/Пр.23/21. 12.2017 г.
възстановяване и развитие

Уточнен план и отчет на разходи и обекти,
№ 1418-2.1/Пр.36/19.12.2018 г., изм. с
финансирани сьс заеми от РЕГИОНАЛЕН "ФОНД реш №420-2.2/Пр.10 /16.12.2020 г.;
ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" АД и'БАНКА ДСК" АД № 1418-2.11/Пр.36119.12.2018 г.

Отчет на разходи и обекти, финансирани с

облигационен заем за финансиране на собствено №1881-З-5/Пр.37/19.12.2014 г.
участие по проекти

7195 328

7195 328

Приложение 12 а

40639

40 639

Приложение12 б

12 847 062

12 777 753

Приложение 12 в

1 490 900

1145 775

Приложение 12 г

11 088 80 9

11 0 35 206

Приложение 12 д

110 888

110888

Приложение 12 е

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 а

УТОЧНЕН ПЛАН И ОТЧЕТ НА РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ
ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г., ФИНАНСИРАНИ С БАНКОВ ЗАЕМ

на основание решение N01034-2(23}21,12,2017 r. и решение N!!1425-2(36}19.12,2018 г. на Общински съвет-Варна

Обект - наименование

ОТЧЕТ
2018 Г,

,.

ОТЧЕТ 2019

Отчет
31,12.2020 Г,

Уточнен nлан
31.12.2020 Г,

I.Проекп Изграждане на бул, ,.Васил Левски", в участька от ул. ,,Подвие" до ул.
,.Девня", район Приморски, район Одесос, район Мл адост, rp. Варна (СМР,
комплексен доклад, проектиране, строителен надэор, авторски надэор,
отчуждителни процедури, премахване на сгради и други), обекти, фактически
свързани с бул. "В. Левски" и улици, фактически свьрэани (довеждащи и
отвеждащи пътни врьэки) с бул. "В, Левски";
в т.ч.:

19 882 684

3 164 398

7 195 328

7 195 328

Обект: Иэграждане на бул• .,Васил Левски", в у частъка от ул. ,,Подвие" до ул.
,,Девня", район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. О +
150 ДО КМ, 3 + 000"
2007 г. - 2021 г.; сметна стойност на обекта 136 515 045 лв., в т.ч. подобекти:
- "от км. О+ 150 до км. 2 + 294";
- "от км. 2 +924 до км. 3 + 000";
- "Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над 6yn. "В, Левски" при ул.
"Прилеп",
вт.ч.:

19 882 684

3 164 398

6 271 851

б 271 851

Подобект: Изграждане на бул ...Васил Левски", в участъка от ул. ,,Подвие" до ул •
..Девня", район Приморски, район Одесос, район Младост, гр, Варна „от км.
0+150 до км. 2+924" - целеви средства - ПМС NO 224/13.10,2017 г. писмо на
Министерство на финансите NO 08-ОО-1146/30.10,2017 r., изменено с ПМС NO
349/27.12.2018 г. (80 878 427 пв.) Преходен остатък от целеви средства - 23
649 394nв.
СМР - 106 653 927 nв.
Дейности, финансирани с банков заем:

19 882 684

845 211

18 706 623

404 56б

разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сгради
проектиране
авторски надзор
премахване на гтрми

906 000
21 360

б 787

248 701

rеодезия

54810

строителен надзор

342 989

комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект

Зб 059

Подобект: Изграждане на бул. ,.Васил Левски", в участъка от уп. ,,Подвие" до ул.
„Девня", район Приморски, район Одесос, район Мпадост, гр. Варна - "от км. 2
+924 до км, 3 + 000" (Кръгово кръстовище на буп. "В. Левски" с уп. "Девня"), в
т.ч. светофарна уредба
2019 г. - 2021 г.; сметна стойност 6 382 817 пв.
Дейности, финансирани с банков эаем:

86 722

разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сrради

86 722

сrроително-монтажни работи

б 271 851

6 271851

6 271 851

б 271 851

Подобекп Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над буп. ,,Васип
Левс1еи" при ул. ,,Припеn", no nпана на 25 и 26 м.р., район Приморски, тр. Варна,
в т.ч. проектиране, авторски и строителен надзор, докпад н др.
2 232 465

2018 г. - 2019 г.; Окончатепна стойност - 2 274 555 лв., в т.ч.: СМР - 2 204 883
пв.; комплексен доклад, СН и техt1ически паспорт - 24 570 пв.; проектиране - 42
090 пв.; rеодезичес1rо заснемане - 2 436 п в.; АН - 576 пв.
Дейности, финансирани с банков эаем:

строително-1</онтажни работи

2 204 883

авторски 1шд:юр

576

rеодезия

2 436

комплексен доклад за оценкд Нд съответствието на инвестиционен проекr

Обект; Изграждане на пасарелка на бул."Васил Левски" и бул."Осми nриморски Полк", в
т.ч. проектиране и други (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")

Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя &ъкстон", в участъка от уп, "Ген
Колев" до бул."Васип Левски" по плака на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки } с бул. "В, Левски", в т.ч. СН и

АН

2017-2021 г.; сметна стойност 1 854 870 пв.
Дейности, финансирани с банков заем - СМР 422 715 лв.

24 570

о

о

о

о

422 715

422 715

Основен ремонт на пьтни връзки на бул."Васил Левски" при ул."Царевец" улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В.
Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен доК/lад, строителен
надзор, паспорт и др.
2020 r. - 2021 г.; сметна стойност 189206 лв.
Дейности, финансирани с банков заем :

66469

66469

проектир;те

14 342

14 342

сrроително-мrттажни работи

51 700

51 700

427

427

29976

29 976

7173

7173

22 577

22 577

226

226

комплексен доклад за оценка на с�,ответствието на инвестционен проект

Основен ремоttт на пътна връзка на бул."Васил Левски" към ул."Мир" -улици
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връэки) с бул. "В.
Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, строителен
надзор, паспорт и др.
2020 r. - 2021 г.; сметна стойност 83 768 лв.
Дейности, финансирани с банков заем :
проектиране
строжелно-монтажни работи
комплексен доклад за оценка на с�,ответстаието на инвесrиц14онен проект

Основен ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от ул."Разлог" до бул."Осми
Приморски Полк" и връзка с бул."Васил Левски", чрез ул."Раэлог" - улици
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил
Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, строителен
надзор, паспорт и др.
2020 r. - 2021 г.; сметна стойност 1 473 302 лв,
Дейности, финансирани с банков заем :

394 529

проектиране
строитет;о-монтажни работ

комплексен доклад за оценка на съответствието на иннеспщионен проект

Основен ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" при ул."Подвис" -улици
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връэки) с бул. "В.
Левски", в т.ч. проектиране, авторски надзор, комплексен докnад, строителен
надзор, паспорт и др.
2020 r. - 2021 г.; сметна стойност 157 507 лв.
Дейности, финансирани с банков заем - проектиране - 9 788 лв.
II. Пробив на буn • .,Сливница" от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. ,,Ян Хунияди" до бул.
„Атанас Москов" по плана на ОП три, район „Владислав Варненчмк", гр. Варна, в
т.ч. отчуждаване
Строително монтажни работи - ПМС N!! 224/1Э.10,2017 r. � 4 500 000 nв.; писмо
на Министерство на финансите N!! 08-00-1146/30.10.2017 r., изменено с ПМС N!!
349/27.12.2018 Г, � 4 121 573 ЛВ,
Реконструкция на светофарна уредба на кръстовището на буn. "Сливница" и
буn. "Янош Хуния,�и" по плана на ОП З, ж.к. "Младост" и ЗПЗ, р-н "Младост", р-н
"Владислав Варненчик", rp. Варна, в т.ч. проектиране, строителен надзор и
други
1 "ейности- mинансиnани с банков заем:
разход11 за от•1уждителни проц.щури (обезщетен11я) за прrщобннане на земя и сгради

1 786 464

29259

29259

364 383

364 383

887

887

9788

9788

7 195 328

7 195 328

36 359

1 771 325

Реконструкция на сsетофарна уредба на кръстоsището на бул. "Слиsница" и бул. "Янош Хунияди" по
плана на ОП 3, ж.к. "Мла дост" и ЗПЗ, р-н "Младост", р-н "Влад11слан Варнен'fик", rp, Варна, в т.ч:

15 139

36 359

строително·мо,пажни работ

15 139

35324

комплексен доклад за оценка на съотвеТСЛJието на инвесп,щ14онен проект

59

стро14те11ен над3ор

'"

техни'fески паспорт

296

окон'fате лен доклад

180

Обща стойност:

394 529

21669148

3 200 757

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 б

УТОЧНЕН ПЛАН И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.,
ФИНАНСИРАНИ С ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ
на основание решение на Общински съвет - Варна
№1881-З-4/Пр.37/19.12.2014 г.

Наименование

:Jсновен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито
в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. "Иван Богоров" №26 / ул. ,,Тодор
Икономов", район ,,Приморски", гр. Варна, в т. ч. проектиране, авторски
надзор, СМР, в т.ч. облигационен заем 2015 - 2020 г. 40 639 лв.
2019 г.- 2020 г.; сметна стойност 99 169 лв.

Уточнен план
31.12.2020 г.

Отчет
31.12.2020 г.

40639

40639

ПРИПОЖЕНИЕ № 12 в

УТОЧНЕН ПЛАН И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г. , ФИНАНСИРАНИ С БАНКОВ ЗАЕМ
на основание решение на Общински съвет· Варна № 1418·2.IV/З6/19.12.2018 r.
Наименование
Основен рем онт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в
детски градини, в т.ч. проекти ране, СН, АН и други:
ДГ 5 "Слънчо" - основен ремонт и реконструкция на ппощадки за игра на открито и
спортв ДГ №5 "Слънчо", УПИ 1 "за детска градина и ясла" (ПИ 10135.1030.281 по КК),
кв.535по плана на 14 м.р., гр. Варна, ул. "Юрий Венелин" № 5, гр. Варна
2018 г. -2020 г.; сметна стойност 200 215 лв.
ДГ 9 "Ален мак'1 - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и
спорт в ДГ 9 "Ален мак", ПИ 10135.2562.165 по КК по плана на 20 мр. на гр.Варна, ж.к.
"Чайка", до бп 61
2017 г. -2020 r: сметна стойност 170 429 лв.
ДГ 12 "Ян Бибиян" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и
спорт в ДГ №12 "Ян Бибиян", УПИ VIII "детско заведение" ПИ 10135.2556.323, кв. 995, 5
мр., ул. "Дойран" № 9, гр.Варна
2017 г.- 2020 г.; сметна стойност 197 331 лв.
ДГ 21 "Калина Малина" - основен ремонт и реконструкция на площадки за иrра на
открито. находящи се в ДГ №21 "Калина Малина", УПИ "Детска градина" ПИ
10135.2562.56 по плана на 19 мр., гр.Варна и полагане на ударопоглъщаща настилка на
4 бр. детски площадки
2017 г.-2020 г.; сметна стойност 143 939 лв.

Уточнен план
31.12.2020 r.

Отчет
31.12.2020 r.

1272 810

1272 810

128 955

128 955

110 139

110139

134 833

134 833

94254

94254

ДГ 37 "Пламъче" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и
спорт в ДГ №37 'Пламъче", УПИ 1 "за детска градина", ( ид. ПИ 10135.4502.120 по КК),
кв.16 по плана на IV м.р. на жк "Вл.Варненчик", до бл. 402, гр.Варна;
2017 г.- 2020 г.; сметна стойност 318 937 пв.

217 504

217 504

ДГ 38 "Маргаритка• - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и
спорт, находящи се в ДГ № 38 "Маргаритка", УПИ ХХ 290,291 "за обединено детско
заведение",ПИ 10135.4504.735, кв.12, по плана на I м.р.на жк "Вл.Варненчик", гр.Варна;
2017 г.-2020 г.; сметна стойност 268 833 лв.

186 739

186 739

89 845

89 845

166128

166128

144 413

144 413

956443

956443

3099

3099

312 476

312 476

ДГ 39 "Приказка• - основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за
игра на открито, находящи се в ДГ № 39 "'Приказка", УПИ Хl"Детска градина" ПИ
10135.4505.62, кв.9 по плана на 11 мр. на жк "Вл.Варненчик", гр.Варна;
реш.№ 237-3/Пр.6/13, 14.D72020 г. 06.съвет Варна
2016 г.-2020 г.; сметна стойност 143 317 лв.
ДГ 42 "Българче" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и
спорт, находащи се в ДГ №42 "Българче", УПИ ХХ 290,291 "за обединено детско
заведение" ( идЛИ 10135.4504.735 по КК), кв.12, по плана на I мр. на жк "Вл.Варненчик',
до бл. 21, гр.Варна, в т.ч. проектиране
реш.№ 237-3/Пр.6/13,14.Dl.2020 г. 06.съвет Варна
2017 г.-2020 г.; сметна стойност 243 933 лв.
ДГ 47 "Люляче" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и
спорт, находащи се в ДГ №47 "Люляче" ,,УПИ 1 "за детскозаведение"' ПИ 10135.5510.333,
кв,2а, по плана на кв."Галата", гр.Варна;
реш.№ 237-3/Пр.6/13, 14.D7.2020 г. 06.съвет Варна
2017 г.-2020 г.; сметна стойност 175144 пв.
Инженери нr • проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт,
реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в училища, в
т.ч. СН и други:
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в ОУ "Са.Иван Рилски\УПИ 1 "за
училище", (ПИ 10135.3517.3 по КК), кв.1 по плана на 15 м.р. на ж.к. "Св. Иван Рилски",
rp. Варна"
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 322 844 лв.
Инженеринг - проепиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в СУ 'Гео Милев", УПИ 1 "За
училище"( ПИ 10135.3512.158 по КК),кв.8 по плана на II м. р. на ж.к. "Младост", гр.

Варна"

2019 г. -2020 г.; сметна стойност 321 668 лв.

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в ОУ "Капитан Петко войвода", УПИ "За
училище" (ПИ 10135.5510.491 по КК), кв.1 по ЗРП на кв. 'Тапата", rp. Варна"
2019 r.-2020 r.; сметна стойност 319 389 лв.
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в СУ "Елин Пели н' УПИ IV-105 "За
училище" (ПИ 10135.51.105 по КК), кв.202 по ппана на 12м.р. , rp. Варна, ул."Т.Влайков"
№18, гр.Варна"
2019r. -20 20 r.; сметна стойност 323 808 лв.
Инженеринr - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в СУ "Любен Каравелов" , УПИ "За
училище" (ПИ 10135.5502.166 по КК ), кв. 17 по плана на 27 м.р. на rр.Варна,
бул."Народни Будители"№ 17А, кв. "Аспарухово•, гр. Варна"
2019 r.-2020 r.; сметна стойност 321 918 лв.
Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в ОУ "Св.Кп.Охридски", УПИ 11-384 (ПИ
38354.5 01.541 по КК) по плана на с. Константинова, общ. Варна"
2019 r.- 2020 r .; сметна стойност 295 138 лв.
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на 1'Основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в IV ЕГ 'Фредерик Жолио Кюри", ПИ
10135.2563.321 по КК, район "Приморски", rp. Варна"
2019 r.- 2020 r.; сметна стойност 321 804 лв.
Инженеринг -проектиране и изпълнение на СМР на •основен ремонт, реконструкция и
преустройство на спортни площадки на открито в СУЕО 'А. С. Пушкин", ПИ
10135.1505.59 и ПИ 10135. 1505 .60 по КК, район "Одесос", rp. Варна"
2019 r.- 2020 r.; сметна стойност 99 437 ле.
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, реконструкция и
преустройстео на спортни площадки на открито в ОУ "Захари Стоянов", УПИ 1- 244 (ПИ
10135.2562.244 по КК), кв.30 по плана на ж.к. 'Чайка", rp. Варна"
2019 r.-2020 r.; сметна стойност 317 279 лв.
Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обекти "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски ясли, в т.ч. СН и

3069

3069

221 376

221 376

3091

3091

2829

2829

312 612

312 612

94 841

94841

3050

3 050

461963

461 963

1 768

1768

1 980

1 980

2 743

2 743

94 717

94 717

217 700

217 700

293 0

2 930

128132

128132

други:

Инженеринr- проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла No 1 "Щастливо
детство" УПИ V-21 за "детски ясли" ( ид.1013 5. 1508.2 16 по КК) кв.722 по плана на 3
м.р.на гр. Варна, ул. "Славянска" № 21, rp. Варна
2019 r. -2020 r.; сметна ст ойност 179 079 лв.
Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 5 "Чуден свят"
УПИ V за "детско заведение" (ид.10135.3515.771 по КК) кв.1200 по плана на 16 м.р. на
гр. Варна, ул. "Димитър Полянов" № 5, rp. Варна
2019 r. - 2020 r.; сметна стойност 207 975 лв.
Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 7 "Роза11 УПИ
за "детска ясла" ( ид.10135.2553.81 по КК) по плана на 25 м.р. на rp. Варна, ул. "Роза" №
34, гр. Варна
2019 r. -2020 r.; сметна стойност 286 167 лв.
Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обект" Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 8 "Щурче" УПИ
"детска ясла" ( ид.10135.2554.103 по КК) кв.17 по плана на 24 м.р.на rp. Варна,
ул.'Еелоrи Георгиев" № 28, гр. Варна
2019 r. - 2020 r.; сметна стойност 161 443 лв.
Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обект" Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла № 9 "Детелина"
УПИ 11 за "детска градина" (ид.10135.5502. 158 по КК) к в.18 по плана на 27 м.р.на гр.
Варна, ул. "Средец" № 12, кв. "Аспарухово" rp. Варна
2019 r. -2020 r.; сметна стойност 323435 ле.
Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детска ясла No 13 "Русалка",
част от УПИ за "детски комплекс" (ид.10135.3512. 167 по КК) по плана на 11 м.р.на ж.к.
"Младост" , rp. Варна, ул. "Любчо Патронов" № 1, rp. Варна
2019 r. - 2020 r.; сметна стойност 307101 ле.
Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла № 14 "Звънче"
УПИ 111 за "детски дом и ясли" (ид.10135.1505.19 по КК) кв.463 по плана на I м.р.на rp.
Варна, ул. "Рила" №! 2, гр. Варна
2019 r. -2020 r.; сметна стойност 211 228 ле.

Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадю,1 за игра на открито и спорт в Детска ясла No 3 "Зайо байо11 ,
УПИ 111 "за детска ясла(ид. 10135.1503.663 по КК) кв.390 по плана на 10 м.р. на гр.
Варна, ул.'' Никола Кънев" №28, гр. Варна"
2 020 г. -2021 г.; сметна стойност 203 031 лв.
Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в т.ч.
проектиране, СН, АН, доклад за оценка на съответствието, технически паспорт,
геодезия, в т.ч. по райони:
Район Одесос, в т.ч.

11 993

11 993

7830 125

7 767 0 23

2 082156

2 082156

284 889

2 84 889

940 864

940 864

85 6 403

856 403

2 380 252

2 380 252

на уп.Сипистра, район Приморски, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 1904519лв.

905132

90 5132

уп.Карамфип, район Приморски, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 1 915 805пв.

1155 469

1155 469

319 651

319 651

23 944

23 944

23 944

23 944

1744 444

1 681342

371140

358278

686 646

661 578

686 658

661 486

91 319

91 319

91 319

91 319

1 50 8 010

150 8 010

150 8010

150 8010

1189222

1189 222

1136499

1130 292

12 847 062

12 777 753

Основен ремонт на упична мрежа по ппана на 1-ви микрорайон - уп.Македония,

уп.Раковски. уп.Проф.Никопай Державин, район Одесос, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 452 509пв.

Основен ремонт на упична мрежа по ппана на 7-ми микрорайон - уп.Дякович,

уп.Козподуй, район Одесос, гр. Варна
2019г. - 2021 г.; сметна стойност 1963 482пв.

Основен ремонт на улична мрежа по ппана на 9-ти и 10-ти микрорайони

уп.Патриарх Евтимий,уп.Атанас Георгиев, уп.Георги Живков,уп.Юрий Венепин,
уп.Радецки, уп.Вепико Христоо, уп.Христо Попооич, уп.Христо Самсаров,
уп.Проф.Жолио Кюри, уп.Ангел Георгиев, уп.Поп Харитон, ул.Ангел Кънчев,уп. Д-р
Пискюли� район Одесос, гр. Варна

2019г. - 2021 г.; сметна стойност 1 839 522 лв.
Район Приморсни, в т.ч.:
Основен ремонт на упична мрежа по ппана на 6-ти микрорайон - ул.Царевец, паркинг
Основен ремонт на улична мрежа rю ппана на 25-mu микрорайон - ул. Роза, ул.Лотос и
Основен ремонт на улична мрежа, вкпючително на ул. .Св. пророк Илия• и ул. »Св.

Йоан Кръстител" - ул.Св.Йоан кръститеп, ул.Димитър Сопунски по ппана на кв.
Виница, район Приморски, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 326 581 пв.
Район Владислав Варненчик, в т.ч.:
Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. "Владислав Варненчик", 1-ви
микрорайон, район "Владислав Варненчик", гр. Варна

2019г. - 2020г.; сметна стойност 1269824пв.

Район Младост, в т.ч.:
Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри микрорайон -

уп.Бпян, район Мпадост, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 1489394лв.

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к.• Младост", 2-ри микрорайон -

уп.Хан Севар, район Мпадост, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 991 215лв.

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон - ул.Милосърдие,

ул.Гео Мипев, район Младост, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 993 350пв.

Район Аспарухово, в т.ч.:
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 27-ми микрорайон - ул.Атанас Манев,
район Аспарухово, гр. Варна

2019г. - 2020 г.; сметна стойност 993 003 лв.

с. Константиново, в т.ч.:
Основен ремонт на улична мрежа с. Константиново - ул.Васип Левски,

уп.Г.Бенковски, уп.Ком, ул.Мусела, ул.Булаир, уп.Явор, ул.Кап.Петко войвода, уп.
Трети март, гр. Варна
2019г. - 2020г.; сметна стойност 2 473 121 пв.
Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен терен1', кв. 36 по
плана на 24 м.р. на rp. Варна/ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по ККI с адрес
ул. ,,Студентска", rp. Варна, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие, спортни игрища
идр.
2 017 г. - 202 0 г.; сметна стойност 2 182104 лв.
Парк и спортни съоръжения в УПИ VI ,,за спортен комплекс", кв. 36 по плана на кв.
,,Виница", rp. Варна /ПИ 10 135.2575.433 по ККI с адрес ул. ,,Албатрос", кв.
„Виница", rp. Варна, в т.ч. СН, АН, оценка за съответствие, водопровод по
ул.Албатрос, спортни игрища и др.
2017 -2020 г. сметна стойност 1 716 156лв.
Обща стойност:

Приложение 12 r

УТОЧНЕН ПЛАН И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 2020 Г.,
ФИНАНСИРАНИ СЪС ЗАЕМ ОТ ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
на основание решение на Общински съвет· Варна
№ 1030-2/Пр.23/21.12.2017 г.

Обект· наименование

ВСИЧКО ЗАЕМ:
Съфинансиране на проект Проект "Естетизация и модернизация
на градската среда във Варна"(§ 62)
Проект за подобряване на устойчивостта на градската
инфраструктура във Варна на промените в климата· Зона за
платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за
електрически автомобили в т.ч:
-Зона за платено улично паркиране - Доставка, демонтаж и
монтаж на нови и ремонт на съществуващите технически средства
за вертикална сигнализация по организация на движението на
територията на община Варна (§ 1 О)
-Зона за платено улично паркиране - Възстановяване,
опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна
маркировка на територията на община Варна (§ 1 О)
- Зона за платено улично паркиране - зарядни станции за електромобили(§ 52)

Уточнен план
31.12.2020 г.
Заем отЕБВР
(в т.ч. преходен
остатък от 2019 г.)

Отчет
31.12.2020 г.

1490900

1145 775

476 943

142 527

1 013957

1003248

193 990

193 944

73 383

63 080

746 584

746 224
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УТОЧНЕН ПЛАН И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г., ФИНАНСИРАНИ СЪС ЗАЕМИ ОТ РЕГИОНАЛЕН "ФОНД ЗА ГРАДСКО
РАЗВИТИЕ" АД и"6АНКА ДСК" АД (финансов посредник на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД)
на основание решения на Общински съвет· Варна № 1418-2.1/Пр.36/19.12.2018 r., изм. с реш №420·2.2/Пр.10/16.12.2020 r.; № 1418·2.11/Пр.36/19.12.2018 r.

вт.ч.:

вт.ч.:

Обект· наименование

ВСИЧКО ЗАЕМИ:

Уточнен план
31.12.2020 r.

Кредитн а
1'
линия "А
"РФГР" АД

Кредитна

линия "Б"

Отчет
31.12.2020 r.

"Банка
ДСК"АД

Кредитна
11
ЛИНИЯ 11А
"РФГР" АД

Кредитна
"
1
пиния 'Б
"Банка

ДСК"АД

11088809

4 359 967

6 728 842

11035206

4 328 341

6 706 865

5 411 813

1010539

4 401 274

5411813

1 010 539

4 401 274

5 676 996

3 349 428

2 327 568

5 623 393

3 317 802

2 305 591

Съфинансиране на проект "Модернизация и реконструкция на
рибарско пристанище 11Карантината11 , местност "Карантината",
район "Аспарухово"

в т.ч. 620 330 лв. за ДДС (Кредитна линия "А" "РФГР" АД· 148
614 nв.; кредитна линия "Б" "Банка ДСК" АД· 471 716 nв.)
Многофункционален спортен IЮМПЛ01<С в УПИ Vlll-190 „за
стадион", кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. ,,Владислав
Варненчик", гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к.
„Владислав Варненчик", гр. Варна", в т.ч. СН, АН, оценка за

съответствие, спортни игрища и др.
2017 г. • 2021 г.; сметна стойност 7 516 189 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12е

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОБСТВЕНО
УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС И ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ, НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ NO 1881·3·5(37)19.12.2014 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ· ВАРНА

NO

П роекти с фи нансирано собств ено
участи е на Общи на Варн а
(сьфинансиране, недопустими разходи,
финансови корекции)

/в лв,/

ОТЧЕТ
2015

Преходен остатък за 2016 г.

ОТЧЕТ
2016

ОТЧЕТ
2017

ОТЧЕТ
2018

ОТЧЕТ
2019

1 422 539

Преходен остатък за 2017 г.

1 355 703

Преходен остатък за 2018 г.

1 157 137

Преходен остатък за 2019 г.

1 047 758

Преходен остатък за 2020 г.

1

Реконструкция и модернизация на
ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане

на канализ ационна п омп ена станция

ОТЧЕТ
2020

110 888

3 190 094

"Акациите" и тласкател, град Варна

Подготовка и изпълнение на проект за

развитие на инфраструктурата за
2 отпадъч ни води в агломерация к.к.
,,Златни пясъци", Община Варна" -

66 836

198 566

109 379

936 870

110 888

66 836

198 566

109 379

936 870

110 888

втора фаза

Модернизиране на отделението по

лъчелечение на „Специализирана
3 болница по активно лечение на
онкологични заболявания „д-р Марко

1 298 800

А. Марков - Варна" ЕООД

Естетизация и модернизация на главни
пеwеходни зони и зони за обществен
отдих на град Варна
Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион

Варна {Аксаково)

838 101

3 250 466

Обща стойност:

8 577 461

Преходен остатък към 31.12.2015 г.

1 422 539

П реходен остатък към 31.12.2016 г.
Преходен остап.к към 31.12.2017 г.
Преходен остатък към 31.12.2018 г.
Преходен остатък към 31.12.2019 г.
Преходен остатък към 31.12.2020 г.

1 355 703
1 157 137
1 047 758
110 888

о

