
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 б 

БЮДЖЕТ 2021 r. 

д. 619 "Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие" 

/без разходите на ОП „Инвестиционна политика"/ 

ОБЕКТИ БЮДЖЕТ 2021 r. 

всичко (§ 51 + § 52) 48 728197 

§ 51 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИНЖЕНЕРНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЕКТИ ОБЩИНСКА 48 620 000 

СОБСТВЕНОСТ

Благоустрояване на пространството зад цветния пазар на 
бул."Чаталджа" в УПИ "за градинка", кв. 7, 18 м.р. (ПИ 
10135.2560.421 по КК), бул. "Чаталджа" и бул. "Осми 285 000 
приморски полк", гр. Варна 
2018 г. - 2021 г.; сметна стойност 302 717 лв. 

Проектиране и АН на основен ремонт на сграда общинска 
35 000 

собственост с адрес: ул."Княз Борис" № 5, с. Каменар 

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски 
надзор на обект: "Основен ремонт на спортна площадка на 
открито в УПИ VIII - ,,Детска градина" (ПИ 30497.501.363 по 
КК), кв. 9, с. Звездица, община Варна", в това число 300 000 

проектиране, СМР, авторски надзор, комплексен доклад за 
оценка на съответствие на инвестиционния проект, 
строителен надзор, технически паспорт 

Проект „Благоустрояване, строителство, основен 
ремонт, реконструкция, рехабилитация на 
междублокови пространства, детски и спортни 
площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им 
техническа инфраструктура на територията на 

48 000 000 
Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на 
улична мрежа прилежаща към предвидените за 
благоустрояване междублокови пространства на 
територията на Община Варна", в т.ч. проектиране, 
АН, СН и други, в т.ч.: 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор 
Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин 1 100 000 
Доганов", ул. "Филип Тотю" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р 
Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. 1 800 000 
"Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец 
Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав 3 500 000 
Варненчик" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи 
1 000 000 

Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски" 
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Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. 
"Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български 1 000 000 

орел", бул. "Владислав Варненчик" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец 

Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. 1 500 000 

"Македония•• 

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между 
бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми 4 100 000 
приморски полк" 

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между 
бул. "Васил Левски", ул. "Студентска", бул. "Осми 4 900 000 
приморски полк" и ул. "Мир" 

Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев" 700 000 

Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково 
пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. 2 835 478 
"Вл. Варненчик", бул. ,,Васил Левски", ул. "Родина" 

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. -

пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. 3 750 000 

"Цар Освободител" и бул. "Трети март" 

Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията 

заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. 3 900 000 
1
1Хан Севар 11 и ул. "Вяра 1

' 

Благоустрояване в ж. к."Трошево" - междублоково 
пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата 

2 000 000 
северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и 
ул. "Добрин Василев" 

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. 
Кирил и Методий",бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и 1 950 000 
ул. "Стара Загора" по плана на 27-ми м. р. 

Междублоково пространство заключено между бул. 

"Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. 
750 000 

"Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана 

на 27-ми м. р. 

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и 
Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с 1 000 000 

идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р. 

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен 

Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и 1 600 000 

Фружин" и ул."Боян Илиев" 

Междублоково пространство затворено между бул. "Света 

Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. 1 100 000 

"Константин и Фружин" 

Благоустрояване на междублокови пространства в 
район „Вл. Варненчик", II-pи микрорайон, 
включително ул. "Петър Дертлиев" и ул . .,Асен 

9 514 522 
Разцветников", гр. Варна" - II етап, 
2018 г. - 2021 г., сметна стойност 9 719 142 лв. 

в т.ч.: 

Основен ремонт на ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен 

Разцветников" и благоустрояване на междублоково 
пространство в район „Владислав Варненчик", "П-ри 

8 000 000 
микрорайон" - източна част, гр. Варна" 
ПМС 360/10.12.2020 г.; ФО - 70/17.12.2020 г. на МФ 
(8 000 000 лв.) 
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Благоустрояване на пространството, заключено между 
улица от о. т. 774, през о. т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 

1 514 522 
765, 764, 763 до о. т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. 
"Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" - 2 етап

§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
108197 

Благоустрояване, в т.ч.: 
14 421 

Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. "Люляк", район 
"Приморски", гр. Варна, в т.ч. доклад за оценка на 

11074 
съответствието,СМР, СН, ТП, комплексен и окончателен 
доклад 
2018 г. - 2021 г.; сметна стойност 359 598 лв. 

Изграждане на паркинг при бл.51 кв. "Аспарухово", 
ул."Балкапан" по плана на 27 м.р. 3 347 
2017 г. - 2021 r.; сметна стойност 105 639 лв. 

Проектиране 93 776 

Изготвяне на инвестиционен проект за обект: 
Благоустрояване на пространство заключено между 
улиците:"Хаджи Димитър", "Македония", "Братя 

12 849 
Миладинови" и ОУ "Васил Априлов"(ПИ 10135.1502.167), 
район Одесос 
2020 г. - 2021 г.; сметна стойност 12 849 лв. 
Изготвяне на инвестиционен проект за обект: 
Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 
10135.1505.2 (заключено между бул. "Сливница", ул. 6 912 
"Пирин", ул. "Витоша") 
2020 г. - 2021 г.; с�1етна стойност 6 912 лв. 

Изготвяне на инвестиционен проект за обект: 
Благоустрояване на пространство заключено между ул. 
"Хаджи Димитър", ул. "Братя Миладнови", ул. "Съединение" 9 950 
и ул. "Георги Раковски" (ПИ 10135.1502.145) 
2020 г. - 2021 г.; сметна стойност 9 950 лв. 

Проектиране на археологически обект в паркова площ в 
пространството между ул. ,,Козлодуй", ул. ,,Цар Симеон!", 61 000 
ул. ,,Цариброд" и ул . .,Л. Заменхоф" 

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на 
съответствието на обект: "УПИ ! - за рибарско селище, кв. 4, 
УПИ II - за рибен ресторант, кв. 4 и УПИ III - за 3 065 
информационен център, кв. 4", част от технически проект за 
изгоаждане на "Аспаnvхов парк" 


