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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 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 указания на Министерството на финансите във връзка с отчитане на
инвестиционните разходи с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови
разходи“, когато за един и същ обект се предвиждат както проучвателни и проектни
дейности, така и строително-ремонтни работи, следва същите да бъдат записани общо на
един ред в раздел „Обекти“. В тази връзка, за позициите „Дом за тъжни ритуали - гр.
Елена“ и „Изграждане нов подход към паметника на „Дъбравата“ - с. Марян“ следва да
бъдат направени съответните корекции.
2. Във връзка с коректното отчитане на сключения след проведена процедура на
обществена поръчка лизингов договор за закупуване на автомобил за общинската
администрация, следва в инвестиционната програма да бъде записана цялата стойност на
договора, независимо, че част от цената по договора ще бъде заплатена през следващите
години. В същата функция и параграф е отразена и по-ниската цена на закупения
автомобил с висока проходимост за общинската горска структура.
3. Предлагам във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“, § 5205 „Придобиване на стопански инвентар“
да бъде включена нова позиция „Многофункционална самоходна машина с прикачен
инвентар и шредер“ на стойност 60 000 лв. с източник на финансиране „Други“, като се
има предвид за този разход да бъдат използвани средства от натрупаните отчисления,
които община Елена е направила по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
4. Във връзка с получено дарение и за да бъде спазена волята на дарителя, се налага във
функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Беседка за ЗЖХУИ - с.

Илаков рът“ на стойност 4 188 лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни
средства“.
5. При изпълнението на инвестиционната програма са реализирани икономии по
позициите „Машина за чертане за стадион „Чумерна“ - гр. Елена“ в размер на 700 лв.,
„Подмяна на дограма - Голяма зала Синдикален дом - гр. Елена“ в размер на 904 лв., както
и още две в по-малък размер. Надхвърлена е стойността по позиция „Озеленяване и
подход към стари съблекални Стадион „Чумерна“ - гр. Елена“ с 526 лв. Компенсираната
разлика в размер на 1 090 лв. предлагам да бъде отнесена за завишаване стойността на
позиция „Ремонт „Калевата къща“, където строително-ремонтните работи продължават.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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
Изготвил:

инж. Христо Симеонов, главен инженер
19.05.2017 г., 11:20 ч.

Съгласувал:

Елка Николова, директор дирекция „ФБМП“

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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