
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 б 

БЮДЖЕТ 2020 г.

д. 629 "Други дейности по опазване на околната среда" 

/без разходите на ОП 11Инвестиционна политика" 
и ОП "Управление на проекти и озеленяване"/ 

ОБЕКТИ БЮДЖЕТ 2020 г. 

всичко(§ 51 + § 52) 

§ 51 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИНЖЕНЕРНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЕКТИ ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

Ре1<онстру1<ция главен водопровод, клон за водоснабдяване 
на кв. Аспарухово, кв. Галата, с. Звездица и гр. Варна. 
Участък от т. 32 /промишлена зона „Юг" на гр. Варна/ до т. 
54 /стар канал на Варненско езеро/ - строителен надзор, 
окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт 
2017 г. - 2020 г.; сметна стойност 1 024 840 лв. 

Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за 
игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. "Иван 
Богоров" N026 / ул. "Тодор Икономов", район "Приморски", 
гр. Варна, в т. ч. проектиране, авторски надзор, СМР, в т.ч.

облигационен заем 2015 - 2020 г. 40 629 лв. 

2019 г.- 2020 г.; сметна стойност 99 775 лв. 

Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на 
детска площадка за игра на открито и фитнес на открито в 
ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. "Сливница" / ул." Отец 
Паисий", район пОдесос", гр. Варна, в т. ч. проектиране, 
авторски надзор, СМР и други 

Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 
10135.1503.371 между улиците II Г. Бенковски", 11

Сава 
Доброплодни", ,,Христо Попович" и ,,Панайот Волов", район 
„Одесос", гр. Варна - строителен надзор, геодезия и 
техничес1<и паспорт 
2019 г. - 2020 г. сметна стойност 105 255 лв. 

Проектиране и АН на основен ремонт на сграда общинска 
собственост с адрес: ул."Княз Борис" NO 5, с. Каменар 

§ 52 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

Благоустрояване, в т.ч.: 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект: 
Изграждане на детска площадка за игра на открито в ПИ 
10135.2563.328, с адрес м. "Св. Никола" NO 117, район 
„Приморски", гр. Варна, в т. ч. проектиране, авторски 
надзор 
2019 г.- 2020 г.; сметна стойност 99 995 лв. 
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Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР на обект: "Крайезерен парк „Казашко" в УПИ II - ,,Парк" 
/ ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана на с. Казашко, с адрес 
ул. ,,Рибарска", с. Казашко, община Варна", в т.ч. 
строителен надзор 

Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 
2, 4, 6, 8 ул. "Момина сълза", район Приморски, гр. Варна, в 
т.ч. доклад за оценка на съответствието, СМР

1 
СН, ТП, 

комплексен и окончателен доклад 
2018 г. - 2020 г. · сметна стойност 191 в 
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 
съответствието,СМР, СН, ТП, комплексен и окончателен 
доклад 

Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг в ПИ 
10135.1030.4, разположен в пространство зад бл.39-49 на 

ул. "Струга", район "Одесос", гр. Варна, в т.ч. доклад за 
оценка на съответствието, СМР, СН,ТП

1 комплексен и 

окончателен доклад 

Изграждане на паркинг при бл.51 кв. "Аспарухово", 
ул."Балкапан" по плана на 27 м.р. 
2017 г. - 2020 г. · сметн·а стойност 107 173 лв. 

Проектиране на паркинг в междублоковото пространство
1 

разположен в карето между ул. "Оборище", ул. 
"Македония", ул. "Пирин" и ул. "Братя Миладинови", по 
плана на 13-ти м.р., гр. Варна 

Изграждане на многофункционална спортна площадка и 
център за деца на ул. "Академик Игор Курчатов" в ПИ 
10135.3515.1816 
2011 г. -2019 г. · сметна стойност 575 979 лв. 

Водоснабдяване и канализация, и други 

Изграждане битова канализация ул.Начо Начов, кв. Виница 
- проектиране и строителен надзор

Изграждане битова канализация ул.Ниш 25 - проектиране и 
строителен надзор 

Проектиране 

Проект за ефектно осветление на Генерален щаб на 
Военноморските сили 

Проект за ефектно осветление на Православен храм "Света 
Пеr1<а" гр. Варна 

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

Миладинови" и ОУ "Васил Априлов"(ПИ 10135.1502.167), 

paйotl Одесос 

Изготвяне на инвестиционен проект за обект: 
Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 

10135.1505.2 (заключено между бул. "Сливница", ул. 
"Пирин", ул. "Витоша") 
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Изготвяне на инвестиционен проект за обект: 
Благоустрояване на пространство заключено между ул, 

10 000 
"Хаджи Димитьр", ул. "Братя Миладнови", ул. "Съединение" 
и ул. "Георги Раковски" (ПИ 10135.1502.145) 

Извършване на предпроектни проучвания за 
благоустрояване, в т.ч. археологическо проучване на 

100 000 
парковата площ в пространството между ул. ,,Козлодуй\ ул. 
,,Цар Симеон I", ул. ,,Цариброд" и ул. ,,Л. Заменхоф" 

Технически проект за изграждане на "Аспарухов парк" 300 000 

Разработване на ПУП-ПП за трасето на тръбовод, попадащ в 
морската част на ПИ10135.2576.1 за нуждите на проект. 

4 800 
Включване на водопроводи от воден обект Шокъров канал 
във воден обект Черно море 

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за 
съответствието на инвестиционен проект Пречиствателна 

3 768 
станция за отпадъчни води и канализационна мрежа на с. 
Звездица, община Варна. 

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за 
съответствието на инвестиционен проект Пречиствателна 

3 864 
станция за отпадъчни води и канализационна мрежа на с. 
Константинова, община Варна. 

Комплексен проект за изграждане на специализиран 

пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности 

"място за временно укритие на риболовните кораби" 
(защитена лодкостоянка), находящ се в ПИ с ид. NO 

59 484 
10135.5501.123 (плавателен канал), ПИ с ид. № 
10135.5501.161 и ПИ с ид. NO 10135.5501.22, Южна 
промишлена зона, гр. Варна 
?П1 q Г - ?n?П Г ' rMPTHr! rтnй1-н,rт r:;q ЛАЛ ПR 
Комплексен проект за реконструкция и модернизация на 
специализиран пристанищен обект за обслужване на 
риболовни дейности - "Пристан за разтоварване на 
уловите", находящ се в ПИ с ид. NO 10135.5501.123 57 786 
(плавателен канал) и ПИ с ид. № 10135.5501.162, Южна 
промишлена зона, гр. Варна 
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