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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 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 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“: „Основен ремонт на ул. "Здравец" с подземна 

инфраструктура“ на стойност 800 лв. с източник на финансиране „Целева субсидия за 

капиталови разходи“ от реализирани икономии по позиции: 

 „Косачка - трактор за стадион „Чумерна“ - гр. Елена“ - 400 лв.   

 „Аератор за стадион „Чумерна“ - гр. Елена“  - 400лв. 

Във  функция 03 „Образование“ да бъде завишена стойността по позиция: „Ремонт 

кухненски блок ДГ „Приказен свят“ - с. Майско“ с 10 000 лв. с източник на 

финансиране „Собствени бюджетни средства“, средства от бюджета на ДГ "Приказен свят" 

с. Майско.  

В §5200 да бъде включена следната нова позиция: 

Във функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“: „Моторна косачка - 

ЦНСТПЛУИ с. Илаков рът“ на стойност 1 100 лв. с източник на финансиране 

„Собствени бюджетни средства“, а именно средства от бюджета на ЦНСТПЛУИ с. Илаков 

рът.  

Да бъдат намалени стойностите от реализирани икономии по позиции: 



Във  функция 02 „Отбрана и сигурност“: „Компютърна конфигурация 2 бр. за 

направление „Териториална полиция“ и детска педагогическа стая“ от 2 400 лв. на 

2 359 лв. и „Клонорез за ДФ Елена 2016“ от 1 800 лв. на 1 250 лв. с източник на 

финансиране по двете позиции „Преходен остатък в т.ч. СБС“. 

Във функция 03 „Образование“: „Преносими компютри 10 бр. - СУ „Иван Н. 

Момчилов“ - гр. Елена“ от 18 000 лв. на 17 736 лв., „Интерактивни дъски 4 бр. с 

проектор ДГ „Радост“ - гр. Елена“  от 12 000 лв. на 11 990 лв. и „Доставка и монтаж на 

детски съоръжения - ДГ „Мир“ - с. Каменари“ от 13 000 лв. на 11 259 лв. с източник на 

финансиране по трите позиции „Преходен остатък в т.ч. СБС“.  „Компютърна 

конфигурация - СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена“ от 1 000 лв. на 871 лв. с източник 

на финансиране „Сметки за средства от ЕС“ 

Във функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“: „Пелетна система - котел 

с пелетна горелка за ЦНСТДБУ гр. Елена“ от 10 000 лв. на 7 753 лв. с източник на 

финансиране по двете позиции „Преходен остатък, в т.ч. СБС“. 

Сумите от реализираните икономии при изпълнение да се възстановяват по бюджетите на 

общината и второстепенните разпоредители съответните дейности и разходни параграфи. 

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 

21.07.2022 г., 08:50 ч. 

 

 
Съгласувал:  

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП              


