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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 2020 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 2020 г. се налага 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 03: Образование: „Фасадна топлоизолация и плочници на ДГ „Вяра,
Надежда, Любов“ - с. Беброво“ на стойност 12 000 лв. с източник на финансиране
„Целева субсидия за капиталови разходи“, за сметка на намаляване на стойността по
позиция „Ремонт ул. „Казаци“ - гр. Елена“, който вероятно няма да може да бъде извършен
в рамките на годината.
Във функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда: „Ремонт улица в с. Бадевци от № 27 до № 33“ на стойност
12 890 лв., от които 12 107 лв. с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови
разходи“, от реализирани икономии по позиции „Ремонт стъпала между ул. „Д-р
Хр.Момчилов“ и ул. „Калето“, „Ремонт стъпала СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена“, както
и от намаляване на стойността по позиция „Ремонт ул. „Казаци“ - гр. Елена“, и 783 лв. с
източник на финансиране „Преходен остатък по бюджета“ от реализирана икономия по
позиция „Ремонт улица в с. Бадевци от № 39 до № 50а“ .
Да бъдат завишени стойностите по позициите: „Разширение ОбУ „Отец Паисий“ - с.
Майско“ от 437 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък по бюджета“, с 1 642
лв. с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, от реализирани
икономии по позиции „Ремонт стъпала СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена“ и „Ремонт
санитарни възли западно крило ет.2 и ет.3 корпус "Б" СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена“;
„Ремонт водосток в с. Бойковци“ от 19 990 лв. на 20 350 лв., „Ремонт ул. "Шейтани" гр. Елена“ от 27 100 лв. на 33 216 лв., „Ремонт път VTR 3138 // VTR3137, Елена Велювци / - Големани/ (довършване)“ от 25 000 лв. на 27 282 лв. с източник на

финансиране за трите позиции „Преходен остатък по бюджета“ от реализирани икономии
по позиции „Ремонт улица в с. Бадевци от №39 до №50А“, „Ремонт улица в с. Вързилковци
(довършване)“ и отпадане на позиция „Ремонт съоръжения път VTR1079 /ІІІ-662/ - Елена Лазарци - Мийковци“.
Реализираната икономия по позиция „Подмяна дограма в кухненски блок - Детска ясла гр.
Елена“ в размер на 1 407 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък по бюджета“
следва да бъде върната по бюджета на Детска ясла - гр. Елена.
В §5200 да бъде включена следната нова позиция:
Във Функция 02: Отбрана и сигурност: „Моторна метла за „ДФ - Елена 2016“ - 2 бр.“ на
стойност 2 740 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък по бюджета“, а именно
преходен остатък от бюджетни средства в делегирана държавна дейност 285 „Доброволни
формирования“. В чл. 43, ал. 1 от Постановлението за изпълнение на бюджета за 2020 г. е
дадена тази възможност. Постъпила е докладна записка от доброволното формирование и
считаме, че придобиването на тези активи би било полезно за дейността му.
Да бъде завишена стойността по позиция „Укрепване път VTR1072/ІІ-53/, с. Илаков рът
при км 6+240“ от 10 000 лв. на 12 890 лв. с източник на финансиране „Целева субсидия за
капиталови разходи“, в същата функция, от реализирана икономия по позиция „Ремонт
стъпала СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена“.
За целите на счетоводното отчитане след приключване на обект „Реконструкция на
сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна
ефективност“, стойностите са променени до размера на действително извършените разходи.
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, във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Елена
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020
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
16.07.2020 г., 09:45 ч.
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