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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 2018 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 2018 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 направени следните промени:   

Във функция 03 „Образование“ – нова позиция „Подмяна дограма западна фасада ет. 2 ДГ 

„Приказен свят“, с. Майско“ на стойност 1 280 лв. с източник на финансиране „Собствени 

бюджетни средства“, а именно собствени средства по бюджета на ДГ „Приказен свят“ с. Майско. 

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

околната среда“ – за позиция „Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по 

индикативни улици за гр. Елена (сметна стойност 37 560 лв., годишна задача 3 103 лв.)“, 

стойността на годишната задача да бъде завишена от 703 лв. на  3 103 лв. с източник на 

финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, като разликата от 2 400 лв., представляваща 

стойността на изготвения доклад за оценка на съответствието, да се компенсира от намаляване на 

позицията “Компютърна конфигурация за общинска администрация - Сървър данъчна служба” от 5 

640 лв. на 4 691 лв. и отпадане на „Софтуерна платформа – „Банка общински имоти“ на стойност 2 

500 лв., като с станалите 1 099 лв. се завиши стойността на позиция „Отводняване скатни води ул. 

„Паисий Хилендарски“ - гр. Елена“ от 2 928 лв. на 4 027 лв. 

В §5200 да бъдат направени следните промени: 

Във функция 03 „Образование“: „Доставка и монтаж на детски съоръжения - ДГ „Приказен 

свят“ - с. Майско“ стойността да бъде завишена от 4 906 лв. на 6 766 лв.  с източник на 

финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, като разликата от 1 860 лв. да се 

компенсира от намаляване на позицията „Доставка и монтаж на ударопоглъщаща, каучукова 

настилка за детски съоръжения - ДГ „Приказен свят“ - с. Майско“. 

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

околната среда“ да бъде включена позицията „Беседка за парково пространство с. Марян“ на 
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стойност 2 000 лв. с източник на финансиране „Други“, като средствата са предоставени 

безвъзмездно от ПУДООС по проект от Националната кампания „Чиста Околна Среда“. 

При изпълнение на инвестиционната програма са реализирани икономии по позициите 

„Климатици 6 бр. за Детска ясла гр. Елена“ в размер на 90 лв., като се променя и броя на 

закупените климатици от 5 бр. на 6 бр. Компенсираната разлика предлагам да бъде отнесена за 

завишаване стойността на позицията „ВВМ ул. "Робовска" - гр. Елена“  от 48 340 лв. на 48 380 

лв. 

Позицията „Моторна коса - 3бр.“ да бъде преместена от функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунална стопанство и опазване на околната среда“, раздел „придобиване на 

друго оборудване, машини и съоръжения“ в раздел „придобиване на стопански инвентар“ на същата 

функция. 

В §5300, функция 01 “Общи държавни служби” позициите „Деловодна система „Акстър“ - модул 

„Комуникатор“ и „Комуникатор / софтуерен продукт - Модерна социална инфраструктура - по-

добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“ да бъдат преместени от 

раздел „придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ в раздел „придобиване на 

компютри и  хардуер“ на същата функция. 

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 2018 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 

18.07.2018 г., 14:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


