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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 2019 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 2019 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 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” 

и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена, проект № BG06RDNP001-7.001-

0134“ на стойност 725 020 лв. с източник на финансиране „Средства от ЕС“ и 

„Захранващ водопровод за с. Вълчовци и с. Майско“ на стойност 2 656 лв. с източник 

на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, а именно като реализирани 

икономии по позициите „Ремонт фасада, плочници около сграда и подмяна улуци - ДГ 

"Щастливо детство" с. Константин“ на стойност 2 лв.,  „Ремонт дървен мост с. 

Добревци“ на стойност 2 лв. и отпадане на позиция „Ремонт сграда Общинска 

администрация“ на стойност 2 484 лв. 

Във функция 03 „Образование“: „Реконструкция на сградите на СУ "Иван Н. 

Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ – 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи да бъдат завишени от 6 204 лв. на 7 

200 лв. поради необходимост от изработване на винил с информация по проекта, който е 

неразделна част от монтирания билборд. Разликата от 996 лв. да се компенсира от 

реализирани икономии във функцията, а именно: „Подмяна дограма на физкултурен 

салон,медицински кабинет и на западна страна в коридор на втори етаж на ОУ 

„Отец Паисий“ - с. Константин“ на стойност 99 лв., „Ремонт подпорна стена при вход 

на ОУ „Хр. Ботев“ - с. Беброво“ на стойност 484 лв. и „Ремонт спални, подмяна 

дограма - ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ - с. Беброво“ на стойност 419 лв. 



Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, раздел ППР: 

„Реконструкция Лятно кино гр. Елена“ средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи да бъдат завишени от 9 420 лв. на 9 840 лв., като разликата от 420 лв. да се 

компенсира от реализирани икономии във функцията, а именно „Отводняване АИК 

„Даскалоливница“ на стойност 582 лв. 

В §5200 функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ да бъде включена 

позицията „Кухненско оборудване по проект „Модернизиране на кухненското 

оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - град Елена“ на стойност 

2 954 лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“, като сумата 

представлява 10% съфинансиране, съгласно договор за съвместна дейност № РД 04 - 15 / 

16.04.2019 г. между фонд „Социална закрила" и Община Елена. 

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

опазване на околната среда“ да бъде включена позицията „Беседка за парково 

пространство - с. Константин“ на стойност 2 000 лв. с източник на финансиране 

„Други“, като средствата са предоставени безвъзмездно от ПУДООС по проект от 

Националната кампания „Чиста Околна Среда“. 

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 2019 

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 

21.08.2019 г., 16:45 ч. 

 


