ПРИЛОЖЕНИЕ 12 д
БЮДЖЕТ 2021 г.
РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ И ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС ЗАЕМИ ОТ РЕГИОНАЛЕН "ФОНД ЗА
ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" АД и "'БАНКА ДСК" АД (финансов посредник на "Фонд мениджър на
финансови инструменти в България" ЕАД)
на основание решения на Общински съвет - Варна NO 1418-2.I/Пр.Зб/19.12.2018 г., изм. с
реш. №420-2.2/Пр.10/16.12.2020 г.; № 1418-2.II/Пp.36/19.12.2018 г.; № 14182.III/Пp.36/19.12.2018 г., изм. с реш. №420-2.1/Пр.10/16.12.2020 г. и №1577б/Пр.39/24.04.2019 г.

Финансиране за 2021 г.
Заем, в т.ч.:

Кредитна линия "А'' "РФГР" АД/
Кредитна линия "Б" "БАНКА ДСК"
АД

Обект - наименование

Обща стойност
ОБЩА СТОЙНОСТ:
проект
Съфинансиране
реконструкция
на
"Ремонт,
модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна"

З 948 965
и

в т.ч. преходен
остатък

673 934

1 218 776

Реконструкция на улица от бул. 11 Първи май" към Риба рско
плана на м-ст
включително обръщач,
по
пристанище,
"Ка рантината 1 ', р-н Аспарухово, гр.Варна, в т.ч. проектиране и
други
2018 г. - 2021 г.; сметна стойност 1 695 314 лв.

1 476 585

620 330

Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIIl-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
съответ ствие и др.
2017 г. - 2021 г.; сметна ст ойност 7 516 189 лв.

53 604

53 604

Рекон струкция и модернизация на Зоопарк Варна, в т.ч.:

1 200 000

Етап I: Ремонт и благоустрояване в сектор 11Хищници '11 зона
11 Г
олеми котки" (лъвове и тигри);
2019 г. - 2021 г. сметна стойност - 439 895 лв.

439 009

Етап II: Модернизация на вход за посетители, на зона за отдих и
рекрация на сектор "Маймуни" и благ оустрояване на сект ор
"Х ищници", зона '1 Вълци" и др.
2020 г. -2021 г.; сметна стойност 760 991 лв.

760 991

