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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.
Въз основа на вече сключени договори за изготвяне на технически проекти и извършване
на видеообследване на канализационната мрежа на обекти, включени в инвестиционната
програма се установява, че стойностите по договори са по-ниски от първоначално
планираната сума. Това позволява разширяване на обхвата на включените улици в
инвестиционната програма.
Предлагам в §51-00 да бъдат включени следните нови позиции:
Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“: „Основен ремонт на ул. „Здравец“ с подземна
инфраструктура“ на стойност 3 652 лв., „Основен ремонт на ул. „Пробуда“ с подземна
инфраструктура“ на стойност 4 952 лв. и „Основен ремонт на ул. „Крайбрежна“ с
подземна инфраструктура“ на стойност 6 390 лв. с източник на финансиране „Целева
субсидия за капиталови разходи“ от реализирани икономии по позиции:
 Основен ремонт на ул. "Чуката" с подземна инфраструктура за 2 936 лв.
 Основен ремонт на ул. "Костовска" с подземна инфраструктура за 6 647 лв.
 Основен ремонт на ул. "Оборище" с подземна инфраструктура за 1 285 лв.
 Основен ремонт на ул. "Опълченска" с подземна инфраструктура за 4 554 лв.
 Основен ремонт на ул. "Мир" с подземна инфраструктура за 4 434 лв.
 Основен ремонт на ул. "Осми март" с подземна инфраструктура за 4 303 лв.

 Основен ремонт на ул. "Теменуга" с подземна инфраструктура за 5 942 лв.
От горните икономии, в същия параграф и функция да бъде завишена стойността на обект
„Основен ремонт на ул. "Иван Момчилов", с подземна инфраструктура“, при което
същата да стане 31 107 лв.
В §52-00 да бъде извършена следната промяна:
Във функция 03 „Образование“: „Преносими компютри 10 бр. - СУ „Иван Н.
Момчилов“ - гр. Елена“ от 17 736 лв. на 14 256 лв., „Мрежов видео рекордер (NVR) с
твърди дискове“ от 5 000 лв. на 3 480 лв. с източник на финансиране по двете позиции
собствени средства от бюджета на училището. Икономията от 5 000 лв. остава за
разходване по бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“ .
Във функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“: „Комбинирана,
електрическа, готварска печка - Домашен социален патронаж гр. Елена“ от 7 200 лв.
на 7 099 лв. поради реализирана икономия.
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 и включване на нови,
съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП
17.08.2022 г., 13:25 ч.
Съгласувал:
инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция УТОС

