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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 03 „Образование“: „Ремонт на съществуваща спортна площадка към СУ „Иван 

Момчилов“ - гр. Елена“ на стойност 96 613 лв. с източник на финансиране „Целеви трансфери 

от ЦБ и други бюджетни организации“, средства одобрени с Постановление № 269 на 

Министерски съвет от 07.09.2022 г. за които община Елена кандидатства по Програмата за 

изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, 

МОДУЛ 2 „Основен ремонт на спортни площадки“ към Министерство на образованието. 

В §5200 да бъдат включени следните нови позиции: 

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“:  

- Компютърна конфигурация - 2 640 лв.  

- Проектор - 6 647 лв. 

- Интерактивна дъска - 2 640 лв. 

- Аудио система с тонколони и микрофон - 960 лв. 

- Настолен 3D принтер за работа с технология LCD - 7 200 лв. 

- Инверторен климатик - 2 400 лв. 

Шестте позиции с източник на финансиране „Сметки за средства от ЕС“, средства свързани с 

доставка на оборудване по проект №BG16M1OP002-2.009-0020-C01 „От компостиране към нулеви 

отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез 

обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена” по ОП 

„Околна среда 2014 - 2020 г.“ 



Във функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ да бъдат намалени стойностите по 

позиции „Климатик за ЦНСТПЛУИ с. Илаков рът, общ. Елена“ от  2 000 лв. на 1 650 лв.,  с 

източник на финансиране „Преходен остатък“, „Хидрофорна система за ЦНСТПЛУИ с. Илаков 

рът“ от 6 702 лв. на  6 645 лв и „Моторна косачка - ЦНСТПЛУИ с. Илаков рът“ от 1 100 лв. 

на 1 053 лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“, като реализираната 

икономия от 454 лв. по трите позиции бъде възстановена по бюджета на ЦНСТПЛУИ с. Илаков 

рът. 

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“ да бъде завишена стойността по позиция „Мост-канал, заменящ дюкер № 3 на 

п.т. 1 (Блъсковско дере)“ от 30 000 лв. на 60 963 лв. с източник на финансиране „Целева 

субсидия за капиталови разходи“ от реализирана икономия по позиция „Употребяван 

специализиран автомобил за текущо поддържане на пътна инфраструктура“. Завишението се 

налага, тъй като допълнително ще бъдат изпълнени и прилежащите подпорни стени при дере № 3. 

В същата функция да бъде занулена позиция „Допълнително водоснабдяване с. Костел“ с 

източник на финансиране „Преходен остатък“, като стойността и от 3 000 лв. се прехвърли по 

позиция „Водоснабдяване ул. "Шейтани" - гр. Елена“ от 18 987 лв. на 21 987 лв. След 

извършване на съвместен оглед с представител на „ВиК Йовковци“ ООД и проектанти се оказа, че 

за това допълнително водоснабдяване на с. Костел не могат да бъдат осигурени необходимите 

водни количества от довеждащ водопровод „Група Беброво“, което на практика обезсмисля 

изграждането му. 

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:  

 

инж. Христо Симеонов, главен инженер 

13.10.2022 г., 09:40 ч. 

 

    

Съгласували: 

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


