
ПРИЛОЖЕНИ� 12а 

БЮДЖЕТ 2020 г. 

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С БАНКОВ ЗАЕМ 

на основание решение №1034·2(23)21.12.2017 г. и решение №1425·2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет· 
Варна 

/опв./ 

Обект • наименование Финансиране за 
2020 ,. 

ВСИЧКО БАНКОВ ЗАЕМ: 11130 095 

Проект: Изграждане на бул. 11Васил Левски", в участъка от ул. 11Подвис" до ул. ,,Девня", 
район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна (СМР, комплексен докпад, 
проектиране, строителен надзор, авторски надзор, отчуждителни процедури, 
премахване на сгради и други), в т.ч. обекти, фактически свързани с бул. "В. Левски" и 11130 095 

улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи лътни връзки) с бул. "В. 
Левски••; 

в т.ч.: 

Обект: Изграждане на бул. ,,Васил Левски", в участъка от ул. ,,Подвие" до ул. ,Девня", район 
Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна "от км. О+ 150 до км. 3 + 000" 
2007 г. - 2020 г.; сметна стойност на обекта 135 739 224 лв., в т.ч. подобекти: 
- 110Т км. О+ 150 ДО км. 2 + 294

11

; 
5 520 274 

- "от км. 2 +924 до км. 3 + 000";
- 11Транспортно съоръжение - автомобилен надлез над бул. 118. Левски11 при ул. 'Прилеп";

в т.ч.: 

Подобект: Изграждане на бул. ,,Васил Левски", в участъка от ул. ,,Подвие" до ул. Девня", 
район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна - "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" 

5520 274 
(Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня") 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 5 606 996 лв. 

Обект: Пешеходна пасарелка над бул. Цар Освободител при ул. "Кестен" и временна връзка 
(пробив на ул." Кестен"), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна, 
в т.ч. авторски и строителен надзор, доклад и др. (обект, фактически свързан с бул. "В. 1 226 963 

Левски") 
2018 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 241 748 лв. 

Обект: Изграждане на пасарелка на бул."Васил Левски" и бул."Осми Приморски Полк", в т.ч. 
1 200 000 

проектиране и други (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски") 

Обект:Изграждане на светофарна уредба на бул. "Васил Левски" при км.2+875, район Одесос, 
Район Младост, град Варна, в т.ч. проектиране, АН и други (обект, фактически свързан с бул. 98 000 
"В. Левски") 

Основен ремонт на ул. "Чаталджа11 и ул. ''Братя Бъкстон11

, в участъка от ул. 'Тен Колев 11 до 
бул."Васил Левски" по плана на 5 м.р., гр. Варна -улици фактически свързани (довеждащи и 

1 365 585 
отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. СН и АН 
2017-2021 г.; сметна стойност 2 281 261 лв. 

Основен ремонт на пътни връзки на бул."Васил Левски" при ул."Царевец" - улици фактически 
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране, 319 550 
авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. 

Основен ремонт на пътна връз1<а на бул."Васип Левски" към ул."Мир" - улици фактически 
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране, 188100 
авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. 

Основен ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от ул."Разлог" до бул."Осми Приморски 
Полк" и връзка с бул."Васил Левски", чрез ул."Разлог" -улици фактически свързани 

978 350 
(довеждащи и отвеждащи пътни връз1<и) с бул. "Васил Левски", в т.ч. проектиране, авторски 
надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. 

Основен ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" при ул."Подвис" - улици фактически 
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. проектиране, 233 273 
авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт и др. 


