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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 2021 г. на община Елена 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи на община Елена за 2021 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 §51-00 Основен ремонт:   

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

опазване на околната среда“ да бъдат завишени стойностите по позиция: „Ремонт ул. 

„Недешковци“ - гр. Елена“ от 3 212 лв. на  3 222 лв. с източник на финансиране „Целева 

субсидия за капиталови разходи“ от реализирана икономия по позиция „Ремонт подпорна 

стена на ул. „Петко Ю. Тодоров“ до № 8“  и средствата от „Преходен остатък“ от 42 048 

лв. на 52 913 лв., като разликата от 10 865 лв. се компенсира от намалението на позиция 

„Реконструкция на ул. „Никифор Попконстантинов“ в гр. Елена от о.т. 112 до о.т. 

106а и покрит участък от корекцията на р. Еленска“. 

След направено равнение между отчета за касово изпълнение и информационната система 

за капиталови разходи поддържана от Министерството на финансите се установи, че в 

следствие на закръгляне на обектите във функцията се получава разминаване от 1 лв. с 

който следва да бъде завишена стойността по позиция „Ремонт покрив читалище 

„Просвета - Разпоповци 1881“, гр. Елена“ от 29 969 лв. на 29 970 лв. с източник на 

финансиране „Преходен остатък“. 

В §52-00 Придобиване на дълготрайни активи:   
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Във функция 01 „Общи държавни служби“: „Климатици 2 бр. за Общинска 

администрация“ да бъде намалена стойността от 5 200 лв. на  5 172 лв.  

Във функция 03 „Образование“: „Стерилизатори за детски градини - 5 бр.“ да се намали 

стойността от 12 500 лв.  на 9 405 лв. 

Във функция  04 „Здравеопазване“: „Стерилизатор за Детска ясла гр. Елена“ да се 

намали стойността от 2 500лв на 1 881 лв. 

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“: „Професионална машина 

за почистване и дезинфекция“ да се намали стойността от 8 000 лв на 6 599 лв. Източник 

на финансиране по четирите позиции „Целеви трансфери от ЦБ и други бюджетни 

организации“, като разликата от 5 243 лв. се възстанови по бюджета на община Елена.  

От Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена 

отпадат позициите „Авариен ремонт на водосток на ул. „Недешковци“ - гр. Елена“, 

„Направа на водосток на ул. „Казаци“ гр. Елена“, а позиция „Реконструкция на ул. 

„Никифор Попконстантинов“ в гр. Елена от о.т. 112 до о.т. 106а и покрит участък от 

корекцията на р. Еленска“ от 497 566 лв. планувана стойност става 600 лв., като това е 

стойността на извършените през тази година разходи по обекта за дължими такси. 

Средствата за тези обекти са отпуснати с Постановления на Министерски съвет през 2017 г. 

и 2018 г., само 11 465 лв. от стойността на обект „Реконструкция на ул. „Никифор 

Попконстантинов“ в гр. Елена от о.т. 112 до о.т. 106а и покрит участък от корекцията 

на р. Еленска“ са от предходни години с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи.  

В изпълнение на Закона за публичните финанси, Постановлението за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., указания на Министерство на 

финансите, както и във връзка с провеждана финансова инспекция от АДФИ на общината 

се налага средствата да бъдат върнати в Централен бюджет.  

В резултат на наложили се допълнителни актуализации на проектите и последващи 

забавени съгласувателни процедури, най-вече с Басейнова дирекция „Дунавски район“ - 

Плевен, към настоящия момент не е стартирало изпълнение.  

Гореизброените нормативни документи ни задължават при това положение да възстановим 

отпуснатите ни средства. Същите, в пълен размер са възстановени от община Елена в 

Централен бюджет на 17.12.2021 г., тъй като, съгласно указанията на Министерство на 

финансите, срокът за връщане е не по-късно от 20 декември на настоящата година. 

На 10 декември 2021 г. между община Елена и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството бе подписано споразумение за отпускане на 900 000 лв. (Деветстотин 

хиляди лева) с ДДС за инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни 

работи и упражняване на авторски надзор) и строителен надзор на обект: „Реконструкция 

на общински път VTR1074 /II-53, Елена - Беброво / Марян - Костел - Зеленик, от км. 

6+530 до км 8+032, община Елена“.  

Съгласно чл. 3, т. 1 от сключеното споразумение Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството извършва трансфер на 600 000 лв. (Шестстотин хиляди лева) по сметка 

на община Елена, представляващ авансово плащане. 
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Във връзка с това и балансиране на бюджета, както по прихода, така и по разхода, обектът 

следва да бъде отразен в инвестиционната програма на общината със стойността  на 

получения аванс. Обектът ще бъде въведен в Информационната система за капиталови 

разходи на общините с реална сметна стойност, но с годишна задача за 2021 г. стойността 

на получения трансфер. 

Предлагам обект „Реконструкция на общински път VTR1074 /II-53, Елена - Беброво / 

Марян - Костел - Зеленик, от км. 6+530 до км 8+032, община Елена“ да бъде отразен по 

параграф 51-00 Основен ремонт, функция 08 „Икономически дейности и услуги“ със 

стойност 600 000 лв.  

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 2021 

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, 

 

 

За кмет на община Елена съгласно Заповед № РД.02.05-891 / 15.12.2021 г. 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена 

 

 
Изготвил: 

 

инж.Христо Симеонов, главен инженер 

21.12.2021 г., 15:18 ч. 

 

Съгласували: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 

 

инж. Димитринка Иванова, директор дирекция УТОС 

 

Силвия Мирянова, директор дирекция ФБМП 


