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ПРИЛОЖЕНИЕ 33 

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИОННИ ПЛАЩАНИЯ 
И НАЕМИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ А 

1. 

Парични постъпления от концесионни плащания и наеми на морски 
плажове 

§ 41 ,,Приходи от концесии"

§ 24 11Приходи и доходи от собственост"
Начално салдо към 01.01.2020 г. 

Разходи, финансирани с приходи от концесионни ппащания и наеми 
на морски плажове 

Основен ремонт ул. ,,Акация", в т.ч. о�уждаване1 СН, АН и други 
Проектиране на „Основен ремонт общински път VAR1087/l-9/ 1<в. 
Аспарухово - кв. Галата от отбивката за местност Карантината до 
кръстовището с общински път VAR3089 /l-9, Варна-Приселци/-в.з. 
Боровец-кв. Галата-в.з. Ракитника-х. Черноморец 

Проектиране на основен ремонт на ул. ,,Дубровник", по плана на 24-ти 
м.р,, район Приморски, гр. Варна 
Актуализация на проект „Продължение на ул.,Лтанас Москов" към Южна 
промишлена зона, rp. Варна, вкл. авторски надзор и комплексен доклад 

Проектиране на основен ремонт на бул. ,Цар Борис 11111 в участъка от бул. 
11Осми приморски полк11 до пресичането с Фатрико дере, район 
Приморски, гр. Варна 

Проектиране на реконструкция на бул. ,,Цар Освободител", в участъка от 
бул. 1

1Васил Левски" до пътен възел Летище, район Младост, район 
Владислав Варненчик, гр. Варна, в т.ч. изготвяне на технически проект за 
реконструкция на бул. 11Цар Освободител\ в участъка от ул. "А т. Москов" 
до пътен възел 11Летище11 и предпроектно проучване на реконструкция на 
бул. "Цар Освободител11

1 в участъка от бул. ''Васил Левски" до ул. '1 А т. 
Москов" /частично плащане/

Светофарна уредба на кръстовището на бул . .,Мара Тасева", бул. ,.Първи 
май'' и ул. ,,Св. Св. Кирил и Методий 11 по плана на 27 - ми и 29 -ти м. р., р
н „А спарухово", гр. Варна, в т.ч. проектиране и строителен надзор и други 

ГОДИШНА 
СТОЙНОСТ 

2020 

250 000 

260 000 

68 000 

350 000 

97 000 

950 000 

117 000 

БЮДЖЕТ 2020 

1895927 

1380 000 

286 000 

229 927 

1895927 

250 000 

260 000 

68 000 

350 000 

97 000 

290 539 

117 000 
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1-Т-ех-н-ич-е-ск_и _п- ро-е-кт_ з_а _и-згр_а_ж-дан_е_н_а_,,А_ с_п -ар-у-хо_в_п-ар_к _" -----�---3 -0-0 -ОО-О-+----30-0-�-,.���_,,..

1

. � 
Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на 

�; обект: ,,Крайезерен парк „Казашко" в УПИ 11- ,,Парк'(/ ПИ 35211.501.196/, 1 ... ., t 
кв. 17 по плана на с. Казашко, с адрес ул. ,,Рибарска", с. Казашко, община 163 388 

�} О 
в 11 6��� �о, арна , в т.ч. строителен надзор -� ,:) '-"; 2019 r.- 2020 r.; сметна стойност 251 373 лв. . 1��-� _
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ГОДИШНА 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ А СТОЙНОСТ БЮДЖЕТ 2020 

2020 
11. 

Постъпили приходи от концесионни плащания за общински 
420 000 

концесии 

§ 41 1,Приходи от концесии1

' 420 000 

ВнесеноДДС 70 000 

Приходи от концесионни плащания за общински концесии 350 000 

Разходи, финансирани с приходи от общински концесионни 
плащания 350 000 

Проектиране,енергиен одит и изграждане на топлообменни станции за 
утилизиране на геотермална топлина в ПК ,,Приморски" 300 000 300 000 

Проектиране на основен ремонт на ул. 11Младежка11 в участъка от бул. 
11Република'' до ул. 11Тихомир\ вкп. ремонт на пешеходен поцлез при сп. 85 000 50 000 
"Драгаш'' и транспортно съоръжение - автомобилен надлез над 
Елпромско дере

1 
по плана на 16-ти м.р., гр. Варна !частично плащане!

Приходи 1+11 2 245 927 
Разходи 1+11 2 245 927 
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