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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 наложи да се направят някои промени, като включване 

на нови позиции и отпадане на други, разместване на обектите между функциите и 

параграфите, както и промяна в стойностите и източниците на финансиране. По-важните 

промени са следните: 

1. Поради промяна в обхвата на заданието, като нови обекти са включени три проекта за 

изграждане на пожароизвестителна инсталация и рехабилитация на осветителна инсталация на 

къщи - музеи "Иларион Макариополски", „Даскалоливницата“ и „Камбуровия хан“ на обща 

стойност 5400 лв. Средствата предлагам да са за сметка на оставащи суми от изпълнени 

обекти „Парна баня – зала за борба“ гр. Елена (765 лв.), „Обследване за Енергийна 

ефективност сградата на  ОА“ (360 лв.), „Детска площадка в централна градска част“  (1 836 

лв.), „Комбинирана спортна площадка кв. „Север“ (1 200 лв.), „Печка за твърдо гориво в 

Синдикален дом“ (317 лв.) и част от оставаща сума на обект „Канализация по ул. „Велчова 

завера“ до ОДК“. 

2. За окончателно разплащане по обект „Допълнително изграждане и реконструкция на 

Вътрешна водопроводна мрежа гр. Елена от ОК 191 до ОК 201“ предлагам  необходимата 

сума от 17 013 лв. да се вземе от обекта „Проектиране на Водопроводната  мрежа на с. 

Хъневци“, като последният остане преходен за 2017 г. И двата обекта са във функция 

„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ , § 5206. 

3. Стойността на обект „Канализация по ул. „Велчова завера“ до ОДК“ се оказа по-малка от 

предвидената. Предлагам с оставащите 7 558 лв. да се закупят компютърни системи за 

общинската администрация. За същата цел да бъдат изразходвани и оставащите по-малки 

суми от други обекти. 
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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 


