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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 ДАМИ 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 §5100:   

Във функция 03 „Образование“: „Асфалтиране спортно игрище ОУ "Отец Паисий" с. 
Константин“ да бъде завишена стойността от 29 000 лв. на  35 957 лв. с източник на 
финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, от намаляване на стойността по 
позиция „Ремонт сграда Общинска администрация“ и завишаване с 6 425 лв. с 
източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“ със собствени средства от 
бюджета на ОУ "Отец Паисий" с. Константин.  

По позиция „Разширение ОбУ  "Отец Паисий" с.Майско“ да бъде завишена стойността 
с 31 лв. от реализирана икономия от „Ремонт покрив читалище "Просвета - 
Разпоповци 1881", гр.Елена“ с източник на финансиране „Преходен остатък“. 

Във функция  04 „Здравеопазване“ „Ремонт тераси на южна фасада, подмяна улуци - 
Детска ясла гр. Елена“ да се намали стойността от 25 000лв на 24 600 лв. с източник на 
финансиране „Собствени бюджетни средства“, а именно собствени средства от бюджета 
на Детска ясла гр. Елена, като разликата от 400 лв. се възстанови по бюджета на Детска 
ясла гр. Елена. 



Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и 
опазване на околната среда“ да бъда включени следните позиции: „Реконструкция и 
рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. 
Елена“ да бъде завишена стойността от 80 000 лв. на  84 759 лв. с източник на 
финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“ от реализирани икономии по 
позиции „Ремонт покрив и стрехи - ДГ "Радост" гр. Елена“ на стойност 44 лв., 
„Ремонт кухненски блок - ДГ "Щастливо детство" с. Константин“ на стойност 16 лв., 
„Ремонт водосток на път  VTR 1162 // ІІІ - 4004 / Златарица - Разсоха - Граница 
общ.(Златарица - Елена ) - Беброво / ІІ - 53 /“ на стойност 148 лв. „Ремонт подпорна 
стена на път за с. Босевци - отклонение от път VTR3093 / VTR1162, Дедина - Беброво 
/ - Иван Ивановци“ на стойност 4 лв.,  „Отоплителна система за градска библиотека 
гр. Елена“  на стойност 42 лв., „Възстановяване на училище за градска художествена 
галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена“ на стойност 782 лв. и намаляване на стойността по 
позиция „Рехабилитация на местен път №35729.13.211 с. Каменари (за м. Токатлии)“ 
с 3 723 лв. и увеличаване на стойността от преходен остатък от 29 лв. на 534 лв. от 
реализирани икономии по позиции „Възстановяване на училище за градска 
художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена“ на стойност 504 лв., и 
„Благоустрояване гробищен парк гр. Елена“ на стойност 1 лв. и двете позиции с 
източник на финансиране по петте позиции „Преходен остатък“. 

В §5200:   

Във функция 01 „Общи държавни служби“: „Устройство за съхранение на данни с 
мрежов достъп (NAS)“ да бъде намалена стойността от 3 000лв на  2 828 лв. с източник 
на финансиране „Целеви трансфери от ЦБ и други бюджетни организации“, като 
разликата от 172 лв. се възстанови по бюджета на община Елена.  

Във функция 03 „Образование“: „Климатици 2бр. - ОбУ "Отец Паисий" с. Майско“ да 
се намали стойността от 3 000 лв.  на 2 350 лв. с източник на финансиране „Собствени 
бюджетни средства“ а именно собствени средства от бюджета на ОбУ "Отец Паисий" с. 
Майско, като разликата от 650 лв. се възстанови по бюджета на ОбУ "Отец Паисий" с. 
Майско. 

Във функция  04 „Здравеопазване“ „Преносими компютри 2бр.а“ да се намали 
стойността от 2 500лв на 2 400 лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни 
средства“, а именно собствени средства от бюджета на Детска ясла гр. Елена, като 
разликата от 100 лв. се възстанови по бюджета на Детска ясла гр. Елена. 

В §5300, функция 01 „Общи държавни служби“: „Счетоводен софтуерен продукт“  да 
бъде завишена стойността от 1 948 лв.  на 2 338лв. с източник на финансиране „Целева 
субсидия за капиталови разходи“, от реализирани икономии по позиции „Ремонт 
санитарни възли в корпус "В" - СУ "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена“ на стойност 27 
лв., „Ремонт санитарни възли - ДГ "Вяра, Надежда, Любов"  с. Беброво“ на стойност 
3 лв. и „Детска площадка с.Марян“ на стойност 360лв.  

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 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, 
 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 
Кмет на община ЕЛЕНА 
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