
ПРИЛОЖЕНИЕ NO 12 в 

БЮДЖЕТ 2021 r. 
РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С БАНКОВ ЗАЕМ 

на основание решение на Общински съвет - Варна NO 1418-2.IV/36/19.12.2018 г. 

Финансиране за 2021 r. 
Наименование 

Обща стойност 
в т.ч. преходен 
остатък 

Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и 
463 342 о 

спорт в детски градини, в т.ч. проектиране, СН, АН и други: 

ДГ 14 ''дружба" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на 
открито, находящи се в ДГ №14 ''дружба", УПИ Vl-53, (ид. 10135.2554.605 по 

244 550 
КК), кв.35 по плана на 24 мр., гр.Варнаj 
2017 г. - 2021 r.; сметна стойност 251 510 лв. 

ДГ 44 "Валентина Терешкова" - Основен ремонт и реконструкция на площадки 
за игра на открито и спорт в ДГ 44 "В. Терешкова - филиал", УПИ "за жилищен 
комплекс и обществени нужди", ПИ 10135.5502.219 па КК, кв.24 па плана на 111 908 
27 мр., кв. "Аспарухова", ул. "Кишинев" NO 11, гр.Варна. 
2017 r. - 2021 г.; сметна стойност 113 988 лв. 

ДГ 51 "Ран Босилек" с.Константинова - Основен ремонт и реконструкция на 
площадки за игра на открита, нахадящи се в ДГ 51 "Ран Босилек", УПИ II-384, 

106 884 
кв. 57 по плана на с. Константинова, община Варна. 
2019 г. - 2021 г.; сметна стойност 107 344 лв. 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, 
реконструкция и преустройство на спортни площадни на открито в 329110 б 207 

училища, в т.ч. СН и други: 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на Cf\1P на "Основен ремонт, 
реконструкция и преустройства на спортни площадки на открито в ОУ"Св.св. 
Кирил и Метадий ", (ПИ 10135.1508.37 па КК), с адрес ул. "Братя Миладинави" 148 917 
№ 19, район Одесас, гр. Варна" 
сметна стойност - 194 000 лв. 

"Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на "Основен ремонт, 
реконструкция и преустройства на спортни площадки на открито в 1-ва 
Езикова гимназия ,ПИ 10135.2553.247 па КК /УПИ II-247, кв.33,25 м.р/ с адрес 

180 193 6 207 
ул. "Подвие" № 29, гр. Варна" 
сметна стойност - 324 000 лв. 

Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР на обекти "Основен 
191 038 

ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 
детски ясли, в т.ч. СН и други: 

Инженеринг- проектиране и изпълнение на Cf\1P на обект "Основен ремонт и 
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла № З 
"Зайо байо", УПИ III "за детска ясла(ид. 10135.1503.663 па КК) кв.390 па 191 038 
плана на 10 м.р. на гр. Варна, ул." Никола Кънев" №28, гр. Варна" 
2020 г. - 2021 г.; сметна стойност 203 031 лв. 

Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в 
140 220 63102 т.ч. проектиране, СН, АН, доклад за оценка на съответствието, 

технически паспорт, в т.ч. по райони: 

Район Одесос, в т. ч. 75813 о 

Основен ремонт на улична мрежа па плана на 7-ми микрарайон - ул.Дякович, 
ул.l(азлодуй, район Одесас, гр. Варна 38 214 

2019 г. - 2021г.; сметна стойност 1 963 482 лв. 



Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайони -
ул.Патриарх Евтимий,ул.Атанас Георrиев, ул.Георrи Живков,ул.Юрий Венелин, 
ул.Радецки, ул.Велико Христов, ул.Христо Попович, ул.Христо Самсаров, 37 599 
ул.Проф.Жолио Кюри, ул.Анrел Георrиев, ул.Поп Харитон, ул.Анrел Кънчев,ул, 
Д-р Пискюлиев район Одесос, rp. Варна 
2019 г, - 2021 r.; сметна стойност 1 839 522 лв. 

Район Владислав Варненчик, в т.ч.: 1305 

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. ,,Владислав Варненчик", 1-
ви микрорайон, район „Владислав Варненчик", rp. Варна 1 305 

2019 г. - 2021 r.; сметна стойност 1 269 824 лв. 

Район Младост, в т.ч.: 63102 63102 

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри 
микрорайон - ул.Блян, район Младост, rp. Варна 12 862 12 862 

2019 r. - 2021 r.; сметна стойност 1 489 394 лв. 

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. ,,Младост", 2-ри микрорайон 
ул.Хан Севар, район Младост, rp. Варна 25068 25068 

2019 r. - 2021 г.; сметна стойност 991 215 лв. 

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон -

ул.Милосърдие, ул.Гео Милев, район Младост, гр. Варна 
2019 r. - 2021 r.; сметна стойност 993 350 лв, 

25 172 25172 

Обща стойност: 1 12.3 710 69 309 


