
БЮДЖЕТ 2020 r. 

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО 
§40-00 1

1Постъпления от продажба на общински нефинансови активи"

Наименование 

1 2 

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 
(планирани по бюджет на общината за 2020 r.) 

Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджет на общината за 2020 г.) 

преходен остатък от 2019 г. 

о� 1 •0 (постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани ·по бюджет на общи�1ата за
,. r.)-· 

Внесен ДДС върху продажбите (планирани по бюджет на общината за 2020 г.) 

Постъпле1шя от продажба на общински нефинансови активи без ДДС 

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура и на 
капиталови разходи 

Планирано финансиране на те1<ущи ремонти на социапна и техническа инфраструктура 
Фун1щия 03: Образование 

д. 311 Детски градини 

Функция 04: Здравеопазване 
д.431 Детски ясли 

Детски ясли 

ОП "Комплекс за детско хранене" 

..., , r1кция 06: Жилищно строителство) благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 
среда, в т.ч.: 

д. 606 "Изграждане1 ремт1т и подцържане на улична мрежа 11 § 10 -Текущ ремонт/рехабилитация 
на улична мрежа, паркинги, подлези) 

тротоари, бордюри и др. 

629 "Други дейности по опазване на околната среда" 
Благоустрояване на междублокови пространства 

д. 739 Реrиоt�ални музеи и галерии 
Текущ ремонт на ХМ "Георги Велчев" 

Планирано финансиране на капиталови разходи: 

Планирана погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти 1_1а социалната и техническата
и"фраструктура 

Параграф 5100: Основен ремонт на дългатрайtiИ материални активи 

Функция 01: Общи държавни служби 
Обекти 

Основен ремонт на сградата на кметство "Аспарухово" 

Функция 04:Здравеоnазване 

Pr. В prihodi ро § 40_2020 

ПРИПОЖЕНИЕ № 8 

(в лв.) 
Източник на 

Финансиране 

Бюджет 2020 г. 
Годишна § 40-00 Постъпления
стойност от продажба на

общинс ки 
нефинансо ви активи 

3 

8 070 000 

995 000 

8 070 000 

995 000 

7 075 000 

7 075 000 

4 990 403 

150 000 

250 000 

170 000 

80 000 

4 423 267 

1173 267 

3 250 000 

167136 

2 365 895 2 084 597 

1 021 895 1 031136 
·----- -�

1., ..,, 40 000 

J�,;;-,-..,;::, ':..}\\ 
,, ���r � .. 40 000 

/. ;;r 
N -,,. 

,1 ;,, 64 895 '• 

'"i! ·-� � 13)�.IIИ А -



-

Наименование 

1 2 
д. 431 "Детски ясли 11 

Ремонт на хидроизолация покрив,смяна на компрометирана дървена дограма - врати, г1розорци, смяна 
на дървен шубер в топла кухня и ремонт на стени и тавани в кухненски блок в ДЯ № 13 "Русалка", в 
тч:проектиране, СН и др, 

Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане 
на пристройка с асансьор 
2019 г, - 2020 г,; сметна стойност 1 478 111 лв, 

Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности 
Обекти 

д.714 Спортни бази за спорт за всички 
СК Простор - осн.ремонт - покривна конструкция Зала борба и административна сграда, ел. инсталация 
за всички запи и административна сграда, в т. ч.: проектиране, СН и др. 
201 В г, -2020 г. сметка стой кост 933 697 лв. 

, ... t,>arpaф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи 

Фун,щия 01: Общи държавни служби 
Пъпен Иl{Женеринг (проектиране и строителслю), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение р 
н "Одесос" 

-
Пълен и1�женеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение р-
н "Впадиславово" 

-- -----

Пъпен инженеринг {прое1пиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение 
11а администратио� �ата сграда 11а рс1йо11 "Аспарухооо" и изоождш1е на видеосигналэ в команден цонn,р 
(Зала 37) 

Пълен Иl{Женеринr (прое1пиране и строителстЕJо), доставка и монтаж на система за пидеонаблюдение 
за нуждите на кметство Каменар и извеждане на видеосигнала в команден център (Зала 37) 

Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за оидеонаблюдение -
км."Тополи" 

Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение -
км."Казашко" 

Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за пидеонабпюде1-1ие 
за нуждите на кметство "Константинова" и извеждането на видеосигнала в команден център ( зала № 
37) 

Функция 02: Отбрана и сигурност 

д, 239 Др. дей,юсти по вътрешната сигурност 

Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение 
на 2 броя подпези, намиращи се в гр. Варна 1-1а площад .Св. Св. Кирил и Методий" и извеждане на 
видеосигнала в команден център (Зала 37) в сградата на Община Варна, в т,ч, строителен надзор, ТП 
и геодезическо заснемане 

Функция 05: Социално, осиrуряване, подпомагане и грижи 
д. 530 Комплекс за социални услуги за деца и младежи 

Пълен инженеринг (г1роеюиране и строителсшо), доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в 
2 ЦНСТ в ж,к,Изгрев 

Поставяне на постамент, присъединяване към ел. и ВиК и закупуване на офис контейнер за нуждите на 
администрацията еа КСУДМ в ЦНСТ Ж,1<. Владислав Варненчик 

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
околната среда 

Рг. 8 prihodi ро § 40_2020 

Годишна 
стойност 

3 
64 895 

64 895 

1 407 759 
917 000 

917 000 
1 344 000 

192 000 

15 000 

25 000 

35 000 

30 000 

36 000 

21 000 

30 000 

36 000 

36 000 

36 000 

66 000 

66 000 

Източник на 
Финансиране 

Бюджет 2020 г, 
§ 40-00 Постъпления

от продажба на

общински
нефинансови активи

;- - ' 

64895 

64 895 

519 578 
406 663 

406 663 
1 053 461 

192 000 

15 000 

25 000 

35 000 

30 000 

36 000 

21 000 

30 000 

36 000 

36 000 

36 000 

66 000 

66 000 
-�'f·V�

_ 00 "О" 30 000 
� 

-�
� 36 000 
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--



Наименование 

1 2 
Обекти

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

Проектиране на реконструкция на бул. "Цар Освободител", в участъка от бул. "Васил Левски" до пътен 
възел Петище, район Младост, район Владислав Варненчик, гр. Варна, в т.ч. изготвяне на технически 
проект за реконструкция на бул. "Цар Освободител", в учасn,ка от ул. "Ат. Москов" до пътен възел 
"Летище" и предприектно проучвюtе на реконструкция на бул. 'Цар Освободител", о участъка от бул. 
'Васил Левсжи" до ул. "Ат. Москов' 

Функция 08: Икономически дейности и услуги 

Обекти 

д. 831 "Управление, контрол и реrулиране на дейностите по транспорта и пътищата" 
Изграждане на оовдигнати пешеходни пътеки, в т.ч.: осветление 

Повдигната пешеходнапътека пред у-ще "Кnимею Охридски", с. Константинова, в т.ч. осветяване 

Повдигната пешеходна пътека на ул. 'Подвие" при входа на 'Първа езикова гимназия", в т.ч. 
осветяване 

Повдигната пешеходна пътека на бул. ''Трети март" при автобусна спирка "Янтра', в т.ч. осоетяване 

Пешеходна пътека в с. Тополи, ул. А1<ация, преди табелата за тополи - напречна нерашюст 

Изграждане на 2 броя напречни неравности преди съществуваща пешеходна пътека на уп. "Ана 
Феликсова", в т.ч. осветяване 

····-�

Изграждане на два броя напречни нераuности на ул. "Ян Хуняди" №5 пред сградата на Сектор "Пьтна 
полиция" .-- ___ . .,....,....,,-ч., 

Изграждане на изкуствена неравност на ул. "Бороuец" 58 ко. 'Галата" 

Изграждане на изкуствена неравност на ул. "Доктор Любен Попоо" от паркинга в основата на паметника 
към централния вход на IV ЕГ 'Фредерик Жолио-Кюри" 

Параграф 5500: Капиталови трансфери 

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура 

Pr. 8 prihodi ро § 40_2020 

Годишна 
стойност 

3 

950 000 

950 000 

950 000 

100 000 

100 000 

16000 

10 000 

17 000 

8 000 

20000 

15000 

8000 

6 000 

о 

Източник на 
финансиране 

Бюджет 2020 г. 
§ 40-00 Постъпления

от продажба на
общински 

нефинансови актиои 

659 461 

659 461 

659 461 

100 000 

100 000 

16 000 

10 000 

17 000 

8000 

20 000 

15000 

8000 

6 000 

о 

о 


