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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 бъдат включени следните нови позиции: 

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

опазване на околната среда“: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. 

Константин, община Елена“ на стойност 48 612 лв. и „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Майско, община Елена“ на стойност 34 428 лв. с източник 

на финансиране за двете позиции „Собствени бюджетни средства“.  

В същата функция да бъдат завишени стойностите по позиции: 

„Ремонт ул. „Недешковци“ - гр. Елена“ от 50 000 лв. на 59 469 лв.  с източник на 

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

икономии по позиции Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на доклад за 

улично осветление в селата и град Елена на стойност 76 лв.,  „Ремонт ул. „Казаци“ - 

гр. Елена“ на стойност 2 335 лв., „Ремонт път VTR 3134 - / VTR3085, Яковци - 

Блъсковци / - Титевци - Марафелци - /VTR3085/ (довършване)“ на стойност 1 706 лв., 

„Ремонт плочогредов водосток път VTR 3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - 

Високовци - Игнатовци)“ на стойност 4 913 лв., „Парапет на ул. "Стоян 



Михайловски" на тротоар пред детска площадка кв. 85“ на стойност 1 лв. и 438 лв. от 

позиция „Основен ремонт на ул. „Здравец“ с подземна инфраструктура“. 

Позиции „Основен ремонт на ул. „Чуката“ с подземна инфраструктура“ от 4 564 лв. 

на 4 708 лв., „Основен ремонт на ул. „Костовска“ с подземна инфраструктура“ от 2 

853 лв. на 2 942 лв., „Основен ремонт на ул. „Оборище“ с подземна инфраструктура“ 

от 6 715 лв. на 6 925 лв., „Основен ремонт на ул. „Опълченска“ с подземна 

инфраструктура“ от 3 446 лв. на 3 554 лв., „Основен ремонт на ул. „Мир“ с подземна 

инфраструктура“ от 5 066 лв. на 5 225 лв., „Основен ремонт на ул. „Осми март“ с 

подземна инфраструктура“ от 3 697 лв. на 3 813 лв., „Основен ремонт на ул. 

„Теменуга“ с подземна инфраструктура“ от 1 643 лв. на 1 695 лв., „Основен ремонт на 

ул. „Крайбрежна“ с подземна инфраструктура“ от 6 390 лв. на 6 590 лв., с източник на 

финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“ от реализирана икономия по 

позиция „Основен ремонт на ул. „Здравец“ с подземна инфраструктура“. 

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

ОбУ „Отец Паисий“ - с.Майско“ с 421 067 лв. с източник на финансиране „Целеви 

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

възстановени с Постановление № 391 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 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ да се намали стойността 

по позиция „Енергоефективна реконструкция на ЦНСТПЛУИ с. Илаков рът, общ. 

Елена“ от 88 000 лв. на 87 965 лв., като разликата от 35 лв. се възстанови по бюджета на 

ЦНСТПЛУИ с. Илаков рът. 

В §5200:  

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“: да бъде завишена 

стойността по позиция „Изграждане на осветление и разширявяне на паркинг към 

тренировъчно игрище до стадиона “ с 392 лв. с източник на финансиране „Преходен 

остатък“ средства от реализирана икономия по позиция „Мост - канал, заменящ дюкер 

№3 на п.т.1 (Блъсковско дере)“. 

При изпълнение на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа с 

трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за , се налага 

извършване на компенсирани промени на база реално извършени разходи и актове за 

изпълнение на дейностите. 

Предлагаме извършването на следните компенсирани промени между обектите, 

подлежащи на неотложен текущ ремонт: 

- Текущ ремонт на ул. „Дойно Граматик“ - гр. Елена да бъде намалена стойността, до 

размера на действително извършените разходи, а именно от 23 332 лв. на 15 364 лв. 

- Текущ ремонт на ул. „Д-р Йордан Брадел“ - гр. Елена да бъде завишена стойността, 

до размера на действително извършените разходи, а именно от 20 000 лв. на 27 968 лв., 

като разликата се компенсира от реализираната икономия по предходната позиция. 

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, чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси,  чл. 42, ал. 4 от 

Постановление № 31 / 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2022 г., във връзка с чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г., Общински съвет Елена 

 

1. 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.  

2. Дава съгласие за извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, 

съгласно приложение № 2, неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

 

С уважение,  

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
 

Изготвил:  

 

инж. Христо Симеонов, главен инженер 

22.12.2022 г., 15:10 ч. 

 

 

Съгласували: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция УТОС 

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП 


