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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. на община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи на община Елена за 2016 г. се налага да се направят промени, изразяващи се във 

включване на нови позиции и отпадане на други, разместване на обекти между функциите 

и параграфите, както и промяна в планираните стойности и източниците на финансиране 

за някои от позициите. По-важните от тези промени са следните: 

1. Съгласно получена оферта, стойността на обект „Ремонт сграда ОА - заседателна зала и 

Данъчна служба“ би възлязла на около 10 600 лв. вместо предвидените 12 000 лв., или е 

възможно освобождаване на средства в размер на 1 400 лв. 

2. По предложение на директора на Детска ясла и в съответствие с получени оферти, се 

променят стойностите за обектите „Ремонт покрив южен скат Детска ясла гр. Елена“ и 

„Подмяна дограма Детска ясла гр. Елена“, и се включва нов обект - „Ремонт парапет 

тераса Детска ясла гр. Елена“. Увеличението на необходимите средства е в размер на 696 

лв., като същите се осигуряват от компенсирани промени с източник на финансиране - 

целева субсидия за капиталови разходи. 

3. Във връзка с намерението за увеличаване капацитета на Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост - с. Илаков рът е необходимо преустройство на сградния фонд, 

което предлагам да бъде включено като нов обект със стойност 3 774 лв. и източник на 

финансиране - целева субсидия за капиталови разходи. 

4. Във връзка с проведени разговори относно осигуряването на видеонаблюдение чрез 

икономически и функционално по-ефективно решение, а именно: абонаментен договор, 

включващ доставка и пълно обслужване на изградените системи, предлагам от 

инвестиционната програма да отпаднат обектите „Камери за видеонаблюдение“, „Камери 

за видеонаблюдение - детски площадки“ и „Система от сигнално-охранителна техника – 

Стадион „Чумерна“ - гр. Елена“, като освободените средства промени с източник на 

финансиране - целева субсидия за капиталови разходи бъдат пренасочени за други обекти 

и доставки на оборудване. 
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5. Във връзка с отказания за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 

2007 - 2013 проект за изграждане на защитено жилище в гр. Елена, е проведена процедура 

на обществена поръчка и сключен договор за доставка на оборудване, част от което следва 

да бъде включено в Инвестиционната програма. Общата му стойност възлиза на 6 256 лв., 

които могат да бъдат осигурени от източник на финансиране - целева субсидия за 

капиталови разходи. 

6. Във връзка с поддържането на новоизградените детски площадки и лекоатлетическа 

писта на стадион „Чумерна“, които са със специфично тартаново покритие предлагам да 

бъде закупена мощна моторна метла с прогнозна стойност 1 000 лв. и източник на 

финансиране - целева субсидия за капиталови разходи. 

7. В предлаганите компенсирани промени са включени дължимите по договори за 

проектиране реконструкцията на стадион „Чумерна“ - гр. Елена, стадион - с. Константин и 

изграждането на стадион в с. Майско средства, непризнати от ДФЗ - РА, в общ размер 

22 150 лв. с източник на финансиране - собствени бюджетни средства. 

В предложените компенсирани промени са включени и средствата, които община Елена е 

получила от ДФЗ - РА, представляващи ДДС по изпълнени проекти, както и доставки на 

оборудване по проекти, по които общината е бенефициент в рамките на ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014 - 2020“ и Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020. 

Отразена е намалената в резултат на проведена обществена поръчка стойност на 

доставената сцена с озвучителна и осветителна техника по проекта „Фестивал на 

модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ по програма BG08 с управляващ орган 

Министерство на културата (т. нар. „Норвежка програма“). Включен е и доставения за 

нуждите на Домашен социален патронаж лекотоварен автомобил (микробус), средствата 

за който са дарение от немската организация „Булгариенхилфе“. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет Елена 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 

г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и 

включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


