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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 компенсирани промени между разходите за неотложни 
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С приемането на бюджета на община Елена за 2021 г. Общински съвет Елена даде 
съгласие да бъде внесено мотивирано предложение от кмета на общината до министъра на 
финансите по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на част от целевата 
субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер на 599 450 
лв. Обектите бяха изброени в поименен списък, приложение № 3.1 към Решение № 22 / 
11.02.2021 г. на Общински съвет Елена. Процедурата бе спазена и в първия определен от 
Министерство на финансите срок бе входирано предложение със съответните 
приложения. През месец юли Министърът на финансите с писмо ни уведоми, че 
трансформацията на средствата за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране 
на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 
улична мрежа следва да бъде извършена. Обектите се изпълняват текущо, но в процеса на 
фактическо изпълнение се оказа, че следва да бъдат извършени промени в стойностите на 
някой от обектите. С Постановление № 408 / 23.12.2020г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2021 г. се дава възможност да бъдат извършвани 
промени между обектите, подлежащи на неотложен текущ ремонт в рамките на 
бюджетната година. Предлаганите промени са до размера на трансформираната целева 
субсидия за капиталови разходи по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., а именно до 599 450 
лв.  Наложилите се промени са на база реално извършени разходи и актове за изпълнение 
на дейностите.  

Предлагаме извършването на следните компенсирани промени между обектите, 
подлежащи на неотложен текущ ремонт: 
Позиция 1  - Текущ ремонт на улица в с. Руховци от O.T.48 - O.T.58 - O.T57-  О.Т.25  
да бъде намалена стойността, до размера на действително извършените разходи, а именно 
58 738 лв.; 
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Позиция 2  - Текущ ремонт на улица към м. Тумбевци  да бъде намалена стойността, 
до размера на действително извършените разходи, а именно 25 153 лв.; 
Позиция 6 - Текущ ремонт на ул."Пета" - с. Майско да бъде намалена стойността, до 
размера на действително извършените разходи, а именно 64 102 лв. 

С реализираните икономии от средства предлагаме завишаване на планираните средства 
за следните обекти: 
Позиция 5 - Текущ ремонт на улица в с. Бойковци от 70 000 лв. първоначална стойност 
да стане 92 996 лв.; 
Позиция 10 – Текущ ремонт на ул. "Новачкини" - гр. Елена от 60 000 лв. 
първоначална стойност да стане 75 711 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, чл. 45, ал. 5 от Постановление № 408 / 23.12.2020 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., във връзка с чл. 89 
от ЗДБРБ за 2021г., в изпълнение на т. 6 от Раздел VІIІ от Указания № ФО-1 / 18.01.2021 г.  
на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините 
и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г., Общински съвет Елена 

Дава съгласие за извършване на компенсирани промени между разходите за 
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно 
приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 
 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 
Кмет на община ЕЛЕНА 
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