
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 
изх. № РД.01.02 - _______ / 27.09.2016 г. 

 

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. Община Елена възнамерява да кандидатства за финансиране на проекти по Програмата за 

развитие на селските райони. Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба се 

наложи да бъдат частично преработени и допълнени някои от инвестиционните проекти, а 

именно: „Рехабилитация на път VTR2076 /VTR1075/ Палици - Чакали /VTR1074/“, 

„Рехабилитация и реконструкция на път VTR3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - 

Високовци - Игнатовци“ и „Реконструкция на сградите на СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена 

с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. Общата стойност на разходите за 

преработка и допълване възлиза на 8 280 лв. Предлагам средствата да бъдат осигурени от 

целевата субсидия за капиталови разходи чрез компенсирани промени: 8 000 лв. за сметка на 

проектиране „Водоснабдяване ул. „Чукани“, гр. Елена“ (виж по-долу) и 280 лв. за сметка на 

обект „Ремонт санитарен възел в музей „Ил. Макариополски“, който все още очаква 

съгласуване от НИНКН и вероятно няма да може да бъде изпълнен в настоящата година. 

2. Община Елена възнамерява да кандидатства за финансиране на проект „Водоснабдяване на 

ул. „Чукани“ в гр. Елена“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС). В ход е преработка и допълване на инвестиционния проект, дарен 

на община Елена от група жители на ул. „Чукани“ с оглед окомплектоването и привеждането 

му в съответствие с нормативните изисквания. Съгласно процедурите на предприятието, 

разходите за проектиране са допустими за възстановяване след одобрение, като за целта обаче 

те трябва да са извършени с източник на финансиране - собствени бюджетни средства. 
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Предвид това, предлагам необходимите за преработване и допълване на проектите средства в 

размер на 24 000 лв. да бъдат осигурени чрез намаляване годишната задача по позиция 

„Автомобил общинска администрация“, предвид това, че същият ще бъде закупен на лизинг, а 

до края на бюджетната година остава да бъдат направени малко на брой лизингови вноски. 

3. Община Елена изпълни проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане 

на Домашен социален патронаж - гр. Елена“, по който 90% от финансирането бе осигурено от 

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, а 10% бяха 

собствен принос. Във връзка с това, необходимо е закупеното оборудване, което е на стойност 

над прага на същественост, да бъде счетоводно заведено като дълготрайни материални активи 

и съответно включено в Инвестиционната програма на община Елена с източник на 

финансиране „собствени бюджетни средства“ във функция 05 „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“. 

4. Община Елена изпълнява в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, 

финансирана чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС), проект „Създаване на кът за отдих в гр. Елена „Моят квартал - китен и зелен“, В 

рамките на същия е предвидено да бъде закупена и монтирана в зелената площ на ул. 

„Велчова завера“ маса за шах и табла с полета от шлифована мозайка, която следва да бъде 

включена в Инвестиционната програма на община Елена с източник на финансиране „други 

средства“ във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“. 

5. В съответствие с получените оферти, предлагам завишаване на заложените стойности за 

обект „Възстановяване каменна облицовка на воден откос и целостта на бързооттока и 

преливника на яз. Константин - с. Константин“ с 6 лв. и „Направа чешма и прилежащи 

пространства в Парк „Калето“ - гр. Елена“ с 272 лв., като средствата бъдат осигурени с 

източник „целева субсидия за капиталови разходи“ за сметка на гореспоменатия обект 

„Ремонт санитарен възел в музей „Ил. Макариополски“. 

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 


