
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 а 

БЮДЖЕТ 2020 г. 

1. д. 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"

(без разходи на ОП "Паркинги и синя зона) 

ОБЕКТИ 
Бюджет 
2020 г. 

а 1 

ВСИЧКО ПЪТИЩА, в т.ч.: 35 594 729 

I. РЕХАБИЛИТАЦИЯ / § 10 /, в т.ч.: 10 000 000 

1. Трансфер от Агенция пътна инфраструктура, в т.ч.: 23 377 

Зимно поддържане на републикански пътища трансфер от 

АПИ - преходен остатък от 2019 г. 23 377 

съгласно споразумителен протокол от 2019 г. 

2. Текущ ремонт/рехабилитация на улична мрежа,
9 976 623 

паркинги, подлези, тротоари, бордюри и др., в т.ч.:

II. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, в т.ч.: 25 594 729 

I. § 51 Основен ремонт/рехабилитация на пътна
мрежа, пътни трасета, артерии, алеи и други обекти 12 662 199 

по инфраструктурата, в т.ч.:

Основен ремонт на улична мрежа на територията на 

община Варна, в т.ч. проектиране, СН, АН, доклад за 
8 146 341 

оценка на съответствието, технически паспорт, геодезия, в 

т.ч. по райони: 

Район Одесос, в т. ч. 2 164 220 
--· ---�----·-·-··--·-·--··-

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 1-ви 
микрорайон - ул.Македония, ул.Раковски, ул.Проф.Николай

331 499 
Державин, район Одесос, гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 499 119 лв.

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми 
микрорайон - ул.Дякович, ул.Козлодуй, район Одесос, гр.

896 983 
Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 881 387 лв.

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10·ти 
микрорайони - ул.Патриарх Евтимий,ул.Атанас Георгиев, 
ул.Георги Живков,ул.Юрий Венелин, ул.Радецки, ул.Велико 
Христов, ул.Христо Попович, ул.Христо Самсаров, 935 738 
ул.Проф.Жолио Кюри, ул.Ангел Георгиев, ул.Поп Харитон, 
ул.Ангел Кънчев, район Одесос, гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 881 258 лв. 

Район Приморски, в т.ч.: 2 559 996

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 6-ти 
микрорайон - ул.Царевец, паркинг на ул.Силистра, район

967 740 
Приморски, гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 967 127 лв.



Основен ремонт на улична мрежа по плана на 25-ти 
микрорайон - ул.Роза, ул.Лотос и ул.Карамфил, район 1 206 764 
Приморски, гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 967 100 лв. 

Основен ремонт на улична мрежа, включително на ул. ,,Св. 
пророк Илия" и ул. ,,Св. Йоан Кръстител" - ул.Св.Йоан 
кръстител, ул.Димитър Солунски по плана на кв. Виница, 385 492 
район Приморски, гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 392 182 лв. 

Район Владислав Варненчик, в т. ч.: 41 566 

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

41 566 
„Владислав Варненчик", гр. Варна 
2019 г. - 2020 г. · сметна стойност 1 273 783 лв. 

Район Младост, в т.ч.: 1 755 047 

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

378 670 
гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 491 258 лв. 
Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. 
„Младост", 2-ри микрорайон - ул.Хан Севар, район 

688 042 
Младост, гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 992 611 лв. 
Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти 
микрорайон - ул.Милосърдие, ул.Гео Милев, район 

688 335 
Младост, гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 995 027 лв. 

Район Аспарухово, в т.ч.: 91 874 

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 27-ми 
микрорайон - ул.Атанас Манев, район Аспарухово, гр. 

91 874 
.Варна 
2019 г. - 2020 г. · сметна стойност 993 558 лв. 

с. Константинова, в т.ч.: 1 533 638 

Основен ремонт на улична мрежа с. Константиново -
ул.Васил Левски, ул.Г.Бенковски, ул.Ком, ул.Мусала, 
ул.Булаир, ул.Явор, ул.Кап.Петко войвода, ул. Трети март, 1 533 638 
гр. Варна 
2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 2 498 749 лв. 

Проект: Изграждане на бул. ,.Васил Левски", в 

участъка от ул . .,Подвие" до ул. ,.Девня", район 
Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна 
(СМР, комплексен доклад, проектиране, строителен 
надзор, авторски надзор, отчуждителни процедури, 

3 084 858 
премахване на сгради и други), в т.ч. обекти, 
фактически свързани с бул. "В, Левски" и улици, 
фактически свързани (довеждащи и отвеждащи 
пътни връзки) с бул. "В. Левски"; 

в т.ч.: 

Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в 
участъка от ул. "Ген Колев" до 6ул. "Васил Левски" по плана 
на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически свързани 

1 365 585 
(довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с 6ул. "В. Левски", 
в т.ч. СН иАН 
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. 319 550 
проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, 
строителен надзор, паспорт и др. 

Основен ремонт на пътна връзка на бул. "Васил Левски" към 
ул. "Мир" - улици фактически свързани (довеждащи и 
отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. 188 100 
проектиране, 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 

978 350 
свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) 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. "Подвие" - улици фактически свързани (довеждащи и 
отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски", в т.ч. 233 273 
проектиране, авторски надзор, комплексен доклад, 
строителен надзор, паспорт и др. 

Основен ремонт ул. "Акация" , в т.ч. отчуждаване, СН, АН и 
250 000 

други 

Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален 
Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово, 

512 000 
гр.Варна 
2018 г. - 2020 г.; сметна стойност 605 835 лв. 

Проектиране на "Основен ремонт общински път VAR1087/I-
9/ кв. Аспарухово - кв. Галата от отбивката за местност 
Карантината до кръстовището с общински път VAR3089 /I- 260 000 
9, Варна-Приселци/-в.з. Боровец-кв. Галата-в.з. Ракитника-
х. Черноморец 

Паспорт и обследване за основен ремонт на автомобилен 
7 000 

подлез при пътен възел Почивка, гр. Варна 

Паспорт и обследване за основен ремонт на автомобилен 
7 000 

подлез на ул. "Шипка", rp. Варна 

Проектиране на основен ремонт на ул. ,,Младежка" в 
участъка от бул. "Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт 
на пешеходен подлез при сп. "Драгаш" и транспортно 85 000 

съоръжение - автомобилен надлез над Елпромско дере, по 
пп�uа на 1 n-ти м.n - rn. в;,�uа 

Проектиране на основен ремонт на ул. "Дубровник", по 
68 000 

плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна 

Проектиране на основен ремонт на бул. "Цар Борис III" в 
участъка от бул. "Осми приморски полк" до пресичането с 97 000 
Фатрико дере, район Приморски, гр. Варна 

Ремонт на ул. "Константин Илиев", кв. "ВИница", в т.ч. 
45 000 

отчуждаване 

Паспортизация на общинските пътища на територията на 
100 000 

община Варна, в т.ч.: 

Паспортизация на общински път VAR1080 5 100 

Паспортизация на общински път VAR 1081 4 500 

Паспортизация на общински път VAR 1082 8 700 



Паспортизация на общински път VAR 1083 16 900 

Паспортизация на общински път VAR 1084 900 

Паспортизация на общински път VAR 1085 б 750 

Паспортизация на общински път VAR 1087 7 350 

Паспортизация на общински път VAR 1090 б 150 

Паспортизация на общински път VAR 2028 12 450 

Паспортизация на общински път VAR 2033 7050 

Паспортизация на общински път VAR 2086 3 900 

Паспортизация на общински път VAR 2092 1 050 

Паспортизация на общински път VAR 3088 3 000 

Паспортизация на общински път VAR 3089 13 200 

Паспортизация на общински път VAR 3091 3 000 

II.ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
12 932 530 

ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, в 
1327 900 

т. ч.: 

Проектиране на улица от о.т. 4074 през о.т. 4231:4249 до 
27 900 

о.т. 4250 по плана на 3П3, р-н "Младост", гр. Варна 

Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител", 
в участъка от бул. "Васил Левски" до пътен възел Летище, 
район Младост, район Владислав Варненчик, гр. Варна, в 
т.ч. изготвяне на технически проект за реконструкция на 

950 000 
бул. "Цар Освободител", в участъка от ул. "Ат. Москов" до 
пътен възел "Летище" и предпроектно проучване на 

реконструкция на бул. "Цар Освободител", в участъка от 
бул. "Васил Левски" до ул. '

1
Ат. Москов" 

Актуализация на проект "Продължение на ул."Атанас 

Москов" към Южна промишлена зона, гр. Варна, вкл. 350 000 
авторски надзор и комплексен доклад 

Строителство / § 52 / 11604 630 

Реконструкция на улица от бул."Първи май" към Рибарско 
пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст 

"Карантината", р-н Аспарухово, гр.Варна, в т.ч. 1 641 215 

проектиране и други 
2018 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 667 915 лв. 

Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. 
"Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на П3 

773 143 
"Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, в т.ч. СН и други 
2014 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 721 136 лв. 

Реконструкция на ул."Флора" по плана на 26 м.р., гр. Варна 
- строителен надзор 7 307 

2017 г. - 2020 г.; сметна стойност 928 937 лв. 



··-·-------�---··----··------�----- ·��-·�--··-�··�·-�·-·---�-� ... -

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, l<K "Св. 
ключително благоустрояване 
отдих и нова чешма с миf1ерална 

дзор, технически паспорт и др. 

Св. Константин и Елена", в 
чрез оформяне на зона за 
вода, в т. ч. строителен на 

2017 г. - 2020 г.; сметна с тойност - 1 253 047 лв. 

Улица от О.Т.106 през 107 ,108,109,110,116,115 до О.Т.114 
110 до o:r.113, в т.ч. и улица "Г. Сотиров" от ОТ 

отчуждаване, проектиране ,смr>, СН, АН и др. 
2019 г. - 2020 г.; сметна с тойност 359 820 лв. 

- ---

Инвестиционен проект, ко мплексен до1<лад за оценка на 
съответствието на ин вести ционни проекти и паспорт за 

ул."l<ольо Фичето" в участька от 
67,4388, 4223, 4221, 429.5-4285 

обект: "Реконструкция на 
о.т.4084 през о.т.4359-43 

815 728 

300 000 

:1.20 000 

nn n.т. 42/Н []Q []Ш.Н:Ш �g ·. :Ш3 ---------·---·---·-·-· .... -----·-·--···--·-------

Проект: Изграждане ва 
учасn,ка ОТ ул. ,,ПОt\ВИС 

бул. ,,В,1си11 fleвc101", n 
"до ул. ,,Девня", paйOli 

Приморски, район Одес ос, 1,айо11 Мшщост, гр. Варна 
ад, r1роектиране, строителен 
р, отчуждитеnни процедури, 

(СМР, комплексен до1ш· 
надзор, авторски надзо 
премахване на сгради и други), в т.•1. обекти, 
фактически свързани с бул. "В. Левски" и улици, 

довеждащи и отвеждащи фактически свързани ( 
пътни връзки) с бул. "В . Левски"; 

в т.ч.: 

7 947 237 

-·-·-·--·------------ ,---�-··----··----�--�·-·· 

Обект: Изграждане на бул . ,,Васил Левски", в участька от 
я", район Приморски, район ул. ,,Подвие" до ул. ,,Девн 

Одесос, район Младост, гр . Варна "от км. О + 150 до км. З + 
000" 
2007 г. - 2020 г.; сметна с тойност на обекта 13.5 739 224 
лв., в т.ч. подобекти: 
- "от км. О+ 150 до км. 2
- "от км. 2 +924 до км. 3

+ 294";
+ 000";

- "Транспортно съоръжени е - автомобилен надлез над бул.
еп'1, "В. Левски" при ул. "Прил 
в 1". ч.: 

5 (,20 274 

----·-·-------------·-·--�-· -"""-••''""·--,--,,-m�--.•-··-·-• 

Подобект: Изграждане на бул. ,,Васил Левски': u участька 
от ул. ,,Подвие" до ул. ,,Де вня", район Приморски, район 
Одесос, район Младост1 г 
+ 000" (Кръгово кръстови 

р. Варна - "от км. 2 +924 до км. 3 
ще на буп. "В. Левски" с уп. 

''девня") 

5 S20 274 

2019 г. - 2020 г.; сметна стойност 5_606 996 пв. ·---··-· ............... -.... , __ ........ ,. ___ .. 
Обект: Пешеходна пасаре лка над бул. Цар Освободител 

а връзка (пробив на ул. Кестен), при ул. Кестен и времеюi-
по плана на 26-ти м.р., р айон Младост, район Приморски, 

и строителен надзор, доклад и 
вързан с бул. "В. Левски") 

гр. Варна, в т.ч. авторски 
др. (обект, фактически с 
2018 г. - 2020 г.; сметна стойност J. 241 748 лв. 

-·-·· 

Обект: Изграждане на па сарелка на бул. "Васил Левски" и 

1 226 963 

бул."Осми Приморски Пол к", в т.ч. проектиране и друп,1 1 2.00 000 
(обект, фактически свър.з ан с бул. "В. Левски") 


