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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 04 „Здравеопазване“: „Ремонт покрив сграда, в която се помещава хоспис 

- УПИ XVIII от кв.21 по плана на гр. Елена, по  кадастрална схема ПИ с идент. 

27190.501.30, обл. В. Търново, общ. Елена, гр. Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата“ № 

69, НТП - комплекс за здравеопазване“ на стойност 45 233 лв. с източник на 

финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, средства от реализирани 

икономии по следните позиции: „Сгради разположени в УПИ XVIII от кв.21 по плана 

на гр. Елена, по  кадастрална схема ПИ с идент. 27190.501.30, обл. В. Търново, общ. 

Елена, гр. Елена, ул. "Хаджи Юрдан Брадата" № 69, НТП - комплекс за 

здравеопазване“ на стойност 23 100 лв.; „Обследване за енергийна ефективност, 

изготвяне на доклад и технически паспорт за сградата на общинска администрация“ 

на стойност 2 200 лв.; „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 

за пълнолетни лица с интелектуални затруднения в сградата на бивш ДДМУИ - с. 

Илаков рът“ на стойност 4 460 лв.; „Употребяван специализиран автомобил за 

текущо поддържане на пътна инфраструктура“ на стойност 14 037 лв. и 1 416 лв. от 

позиция „Мост-канал, заменящ дюкер №3 на п.т.1 (Блъсковско дере)“.   



 

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

ОбУ  "Отец Паисий" с.Майско“ с 573 612 лв. с източник на финансиране „Целеви 

субсидии и трансфери от ЦБ и други бюджетни организации“, представляващи средства, 

възстановени с Постановление № 347 от 2022 г. на Министерски съвет от Програмата за 

изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини 

и училища 2020 - 2022 г. 

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

опазване на околната среда“ да бъде завишена стойността по позиция „Благоустрояване 

на парк „Калето“ в гр. Елена“ (ППР) от 27 000 лв. на 35 880 лв. с източник на 

финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“. Средствата са за сметка на  

реализирана икономия по позиция „Мост-канал, заменящ дюкер № 3 на п.т.1 

(Блъсковско дере)“. Увеличението се налага заради по-големия обхват, включен в 

заданието за проектиране. 

По позиция „Основен ремонт на ул. „Иван Момчилов“ с подземна инфраструктура“ 

да бъде завишена стойността с 702 115 лв. с източник на финансиране „Целеви субсидии и 

трансфери от ЦБ и други бюджетни организации“, средства постъпили с целеви трансфер, 

съгласно споразумение от 27.10.2022 г. между Община Елена и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. 

В §5200 да бъдат включени следните нови позиции: 

Във функция 02 „Отбрана и сигурност“: „Гръбна моторна пръскачка за ДФ Елена 

2016“ на стойност 1 197 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък“, средства на 

„ДФ Елена 2016“ за сметка на отпадане на позиция „Вакуум матрак за ДФ Елена 2016“. 

Във функция 03 „Образование“:  

 Мултимедиен проектор - 1 200 лв.  

 Телевизор   -  979 лв. 

 Преносим компютър - 1 399 лв. 

Трите позиции с източник на финансиране „Целеви субсидии и трансфери от ЦБ и други 

бюджетни организации“, средства отпуснати по НП „Подкрепа на децата и учениците за 

работа в ЦПЛР“ с Постановление №297 на Министерски съвет от 29.09.2022 г. за ЦПЛР 

гр. Елена.     

В същата функция да бъде добавена позиция „Преносим компютър - ОУ „Христо 

Ботев“ с. Беброво“ на стойност 996 лв. с източник на финансиране „Целеви субсидии и 

трансфери от ЦБ и други бюджетни организации“. 

Във функция 04 „Здравеопазване“: „Отоплителна система на „Хоспис Елена“ ЕООД“  

на стойност 32 000 лв. с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови 

разходи“  за сметка на отпадане на позиция „Ремонт пелетна система „Хоспис“ ЕООД“. 

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, 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 

10.11.2022 г., 09:10 ч. 

    

 

 

Съгласували: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция УТОС 

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП 


