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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 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:
В § 5100 да бъдат включени следните нови позиции:
Във функция 03 „Образование“: „Дренаж около сграда на ДГ „Мир“ - с. Каменари” на
стойност 4 000 лв.
Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и
опазване на околната среда“, раздел ППР: „Реконструкция на съществуващи
водопроводни клонове по индикативни улици за гр. Елена“ (сметна стойност 35160
лв., годишна задача 703 лв., предназначени за авансово плащане в размер на 2%).
Новите позиции ще са с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови
разходи“, като ще бъдат използвани средства от реализирани икономии.
В § 5100 да бъдат променени стойностите на следните позиции:
Във функция 03 „Образование“: Стойността на обект „Ремонт ограда към улична
регулация - ДГ „Приказен свят“ - с. Майско“ да бъде завишена от 6 500 лв. на 8 380
лв., като разликата от 1 880 лв. да се компенсира с източник на финансиране „Собствени
бюджетни средства“, а именно собствени средства по бюджета на ДГ „Приказен свят“ - с.
Майско.
Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности Почивно дело, култура,
религиозни дейности“: Стойността на обект „Ремонт покрив Храм „Св. Никола“ - гр.

Елена“ да бъде завишена от 10 000 лв. на 15 983 лв., като разликата от 5 983 лв. се
компенсира от реализирани икономии с източник на финансиране „Целева субсидия за
капиталови разходи“.
В §5200 да бъдат включени следните нови позиции:
Във функция 03 „Образование”: „Преобразуване 8-местен лек автомобил в 10-местен
автобус - СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена” на стойност 4 000 лв. и
„Преобразуване 8-местен лек автомобил в 10-местен автобус - НУ „Иларион
Макариополски“ - гр. Елена“ на стойност 4 000 лв. с източник на финансиране на двете
позиции „Собствени бюджетни средства“, а именно собствени средства по бюджетите на
СУ „Иван Н. Момчилов“ и НУ „Иларион Макариополски“.
Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и
опазване на околната среда“: „Беседка за парково пространство пред кметство с.
Майско“ на стойност 2 000 лв. с източник на финансиране „Други“, като средствата са
предоставени безвъзмездно от ПУДООС по проект в рамките на Националната кампания
„Чиста Околна Среда“. В същата функция, раздел ППР: „Детска площадка в с. Майско“
на стойност 3 379 лв. от реализирани икономии с източник на финансиране „Целева
субсидия за капиталови разходи“.
Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности Почивно дело, култура,
религиозни дейности“: „Климатици - 3 бр. за Музей на Възраждането „Иларион
Макариополски“ на стойност 6 000 лв. с източник на финансиране „Собствени
бюджетни средства“, а именно собствени средства по бюджета на Музей на Възраждането
„Иларион Макариополски“. В същата функция да се предвиди закупуване на пиано за
Школа по изкуствата на стойност 2 000 лв. от реализирани икономии с източник на
финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“.
Съгласно указания на Министерството на финансите позициите „Подмяна дограма 3-ти
етаж - СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена“ и „Компютърна конфигурация за ОУ
„Отец Паисий“ - с. Майско“ следва да бъдат с източник на финансиране „Собствени
бюджетни средства“ от бюджетите на съответните учреждения. Поради тази причина се
променя източника на финансиране от „Други“ на „Собствени бюджетни средства“.
При изпълнение на инвестиционната програма са реализирани икономии по позициите
„Подмяна дограма фасади юг и изток - ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин“ в размер
на 822 лв.; „Ремонт отклонение на път VTR 3085 /ІІІ - 551, Средни колиби - Елена/
Яковци - /VTR 3086/ при км 2+700“ в размер на 2 267 лв.; „Ремонт път - с. Бръчковци“
в размер на 1 456 лв. и „Изграждане нов подход към паметника на „Дъбравата“ - с.
Марян“ в размер на 6 182 лв. Също така предлагам да отпаднат позициите „Павилион за
билети в АИК „Даскалоливница“ на стойност 4 000 лв. и „Разширение гробищен парк
гр. Елена“ (частично) на стойност 3 500 лв. Предлагам тези икономии да бъдат
използвани за финансиране на горепосочените обекти, а компенсирана положителна
разлика от 706 лв. да бъде отнесена за завишаване стойността на позиция „Ремонт
отклонение на път VTR 3128 /ІІІ - 551, Средни колиби - Раювци - Харваловци/ при
км 1+900“.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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
23.10.2017 г., 10:40 ч.
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