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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 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 2017 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: 

Предлагам в §5100 да бъдат включени следните нови позиции:   

Във функция 01 „Общи държавни служби“: „Ремонт покрив км. наместничество - с. 

Бойковци” на стойност 4 400 лв. и „Ремонт покрив км. наместничество - с. 

Мийковци”, където общинска собственост са 69% идеални части на стойност 5 200 лв. 

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и 

опазване на околната среда“: „Ремонт покрив кооперация гр. Елена, ул. "Иларион 

Макариополски" № 5“, където общинска собственост са 26.22% идеални части на 

стойност 10 520лв.  

Във функция 08 „ Икономически дейности и услуги“: „Ремонт отклонение на път VTR 

3128 /ІІІ - 551, Средни колиби - Раювци - Харваловци/ при км 1+900“ на стойност 

5 334 лв. и „Ремонт отклонение на път VTR 3085 /ІІІ - 551, Средни колиби - Елена/ 

Яковци - /VTR 3086/ при км 2+700“ на стойност 7 496 лв. 

Новите позиции ще са с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови 

разходи“, като ще бъдат използвани средства от реализирани икономии. 

Във връзка със започването на новата учебна година и лошото състояние на дограмата във 

функция 03 „Образование“ да бъде включена позиция „Подмяна дограма 3-ти етаж - СУ 
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"Иван Н. Момчилов", гр. Елена“ на стойност 17 589 лв. с източник на финансиране 

„Други“, а именно собствени средства по бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“. 

Във връзка с намерение за кандидатстване с проектно предложение по Програмата за 

развитие на селските райони (2014 - 2020), предлагам да бъде променен източника на 

финансиране на позиция „Енергоефективна реконструкция на сградата на общинска 

администрация - Елена“ от „Целева субсидия за капиталови разходи“ на „Собствени 

бюджетни средства“, а стойността да бъде завишена от 6 000 на 9 000 лв. 

При изпълнение на инвестиционната програма са реализирани икономии по позициите 

„Ремонт физкултурен салон ОУ „Хр. Ботев" - с. Беброво“ в размер на 113 лв.; „Ремонт 

ограда и вертикална планировка на „Паметник на загиналите руски воини при защита на 

гр. Елена 1877 - имот № 001943 по КВС землище гр. Елена“ в размер на 1 671 лв.; „Ремонт 

път с. Бръчковци“ в размер на 5 334 лв.; „Ремонт път VTR 3085 /ІІІ - 551, Средни колиби - 

Елена/ Яковци - /VTR 3086/ в размер на 7 488 лв.; „Ремонт път VTR 3082 - с. Бадевци“ в 

размер на 8 лв. и „Дом за тъжни ритуали - гр. Елена, технически паспорт“ в размер на 

9 547 лв. Компенсираната разлика от 221 лв. предлагам да бъде отнесена за завишаване 

стойността на позиция „Ремонт покрив читалище  „Просвета 1927“ - с. Дрента“. 

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, във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Елена 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 

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 

23.08.2017 г., 14:40 ч. 


