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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 2022 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 2022 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 бъде включена следната нова позиция:
Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ да бъдат завишени стойностите по
позиция: „Реконструкция Лятно кино гр. Елена“ на стойност 1 264 лв., като в това число 1 055
лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“ и 209 лв. с източник на
финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“ от реализирана икономия по позиция
„Пелетна система - котел с пелетна горелка за Общностен център, гр. Елена“.
В §5200:
Във функция 03 „Образование“ да бъде завишена стойността по позиция „Доставка и монтаж на
детски съоръжения - ДГ "Щастливо детство" с. Константин“ от 6 000 лв. на 6 203 лв. с
източник на финансиране „Преходен остатък в т.ч. СБС“, средства от бюджета на ДГ "Щастливо
детство" с. Константин“. Да бъде включена и нова позиция „Система за информираност за
вътрешната среда на ДГ "Радост" - гр. Елена“ на стойност 4 109 лв., с източник на финансиране
„Други“, като средствата са предоставени безвъзмездно от ПУДООС по проект от Националната
кампания „Чиста Околна Среда“. Системата за информираност на външната среда включва:
Устройство за мониторинг на качеството на вътрешния въздух – 6 бр., устройство за излъчване на
интерактивен визуален компонент за визуализация на данните за качество на въздуха и зелена
стена за вечно земен мъх с размер 180 /100.
В същата функция да бъде променено наименованието на позиция „Интерактивни дъски 3 бр. с
проектор“ на „Интерактивни дъски 4 бр. с проектор ДГ "Радост" - гр. Елена“, тъй като след
получаване на актуална оферта се оказа, че с предвидените средства могат да бъдат закупени 4 бр.

интерактивни дъски и да бъдат прехвърлени от параграф 52-05 „Придобиване на стопански
инвентар“ в параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“.
Следва да бъдат занулени преходните остатъци на обща стойност 6 045 лв. от обекти, които бяха
реализирани в края на миналата година, а именно:
 Функция 01 „Общи държавни служби“: „Климатици 2 бр. за Общинска администрация“
- 128 лв.
 Функция 03 „Образование“: „Стерилизатори за детски градини - 5 бр.“ - 3095 лв.
 Функция 04 „Здравеопазване“: „Стерилизатор за Детска ясла гр. Елена“ – 619 лв.
 Функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“: „Автомобил за Домашен
социален патронаж“ – 802 лв.
 Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“: „Професионална машина за
почистване и дезинфекция“ – 1 401 лв.
Средствата са от предоставените на общината с ПМС № 326 / 2021 г. Сумата от 6 045 лв. следва да
се възстанови по бюджета на община Елена, функция 2 „Отбрана и сигурност“, дейност 283
„Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ и средствата
да се ползват по предназначение.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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 2022 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
13.05.2021 г., 11:30 ч.

Съгласували:
инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция УТОС
Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП

