
ПРИЛОЖЕНИЕ NO 15 

БЮДЖЕТ 2021 Г, 

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ 

Годишна 
Бюджет 

ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ задача 
2021 Г, 

Постъпления от приватизационни сделки за 2021 г 1 200 000 

Преходен остатък от 2020 г. 191 847 

Общо от приватизационни сделки за 2021 г., (планирани по 
1 391 847 

бюджет на общината за 2021г.) 

Разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни 
1 319 847 

активи и разходи, свързани с приватизационния процес - общо 

I. Основен ремонт и придобиване дълготрайни активи

Постъпления от поиватизационни сделки за 2021 г 1 128 000 

Поеходен остатък от 2020 г. 191 847 

Общо от поиватизационни сделки за 2021 г 1 319 847 

Разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни 
1 319 847 

активи и разходи ВТ,Ч,: 

Основен ремонт 1234748 

Функция "Образование" 

321 "Специални училища" 

Основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на 

достъпна среда за нуждите на ЦСОП на имот с адрес гр. Варна, ул. 166 568 166 568 

"Петко Стайнов" № 7, представляващ сграда с идентификатор 
10135.3513.148.6 
2020 г. - 2021 г.; сметна стойност 200 000 лв. 

Функция "Здравеопазване" 

д.431 Детски ясли 
Проектиране на основен ремонт на ДЯ № 8 "Щурче", въвеждане на 75 000 75 000 

мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на 
пристройка с асансьор 

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" 993 180 

д. 714 "Спортни бази за спорт за всички" 
Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за 

917 000 917 000 
борба "Простор", община Варна, с идентификатор 10135.2556.351.2 в 
т.ч. проектиране, СН и други 

2018 г. - 2021 г.; сметна стойност 933 697 лв. 

д.759 Други дейности по културата 

Основен ремонт и преустройство на къщата на Антон Новак в морската 
76 180 76 180 

градина, в т.ч. проектиране, енергийно обследване, СН, АН и други 

2020 г. - 2022 г.; сметна стойност 381 953 лв. 
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Годишна 
Бюджет 

ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ задача 
2021 Г, 

Придобиване на дълготрайни материални активи 85 099 

Функция "БКС" 

д.619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и 

регионално развитие 

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на 

обект: "Основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII -
300 000 85 099 

„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 

(частично плащане) 

Остатък на 31.12.2021 г. о 

II. Разходи, свързани с приватизационния процес о 

Постъпления от приватизационни сделки за 2021 г 72 000 

Преходен остатък от 2020 г. о 

Общо от приватизационни сделки за 2021 r. 72 000 

Разходи, свързани с приватизационни сделки 72 000 

Функция "Икономически дейности и услуги" 

д. 875 "Органи и дейности по приватизация" 
о 72 000 

Възнаграждения, обяви, експертни оценки, такси, материали, 

представителни и др. 
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