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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 и 

между обектите за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища и 

улици 

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: 

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

опазване на околната среда“  да бъде завишена стойността по позиция „Ремонт ул. 

"Казаци" - гр. Елена“ с 31 341 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък“ от 

намаляване на стойността по позиция „Реконструкция мост към ул. "Девета" с. 

Беброво ("Фарашка махала")“ от 49 421 лв. на 18 080 лв. 

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“: „Отводняване сграда и 

околно пространство сграда "Даскалоливницата"“ да се добави сумата от 1 000 лв. с 

източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“ от намаляване на 

стойността по позиция „Благоустрояване гробищен парк гр. Елена“, а стойността от 

7 000 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък“ се възстанови по бюджета на 

Музей на Възраждането, гр. Елена.    

Във функция 08 „Икономически дейности и услуги“ да бъде завишена стойността по 

позиция „Ремонт път VTR 3134 - / VTR3085, Яковци - Блъсковци / - Титевци - 

Марафелци - /VTR3085/ (довършване)“ с 26 143 лв. с източник на финансиране „Целева 



субсидия за капиталови разходи“, средства от реализирани икономии по позиции „Ремонт 

път VTR 3138 // VTR3137, Елена - Велювци / - Големани/ (довършване)“ на стойност 

1 933 лв. , „Ремонт път VTR 3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - Високовци - 

Игнатовци“ на стойност 1 488 лв., „Ремонт път VTR 3135 / ІІІ - 551, Средни колиби - 

Елена / -Яковци - Махалници“ на стойност 1 765 лв., „Ремонт път през м.Бръчковци 

до м. Витевци“ на стойност 1 485 лв., „Фотоволтаична централа“ на стойност 1200 лв. 

и 18 272 лв. от намаляване стойността по позиция „Благоустрояване гробищен парк гр. 

Елена“.   

В § 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи:  

Във функция 08 „Икономически дейности и услуги“: „Употребяван специализиран 

автомобил за текущо поддържане на пътна инфраструктура“ сумата от 15 028 лв. с 

източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“ да бъде възстановена по 

бюджета на община Елена. 

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

на обекти, останали преходни от 2021 г. се наложи 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. "Неювци" - гр. Елена да бъде намалена стойността, до размера 

на действително извършените разходи, а именно от 30 000 лв. на 29 388 лв. 

- Текущ ремонт на улица в с. Средни колиби от O.T.14A - O.T.4A - O.T2A-  О.Т.9A да 

бъде намалена стойността, до размера на действително извършените разходи, а именно от 

42 500 лв. на 41 459 лв. 

- Текущ ремонт на ул. "Новачкини" - гр. Елена да бъде намалена стойността, до 

размера на действително извършените разходи, а именно от 48 026 лв. на 47 055 лв. 

С реализираната икономия от  2 624 лв. от трите позиции да се завиши стойността по 

позиция „Текущ ремонт на ул.“Дойно Граматик“, гр. Елена“ от 20 708 лв. на 23 332 

лв., позиция от поименен списък на обектите за неотложен текущ ремонт за 2022 г. 

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 

30.11.2022 г., 15:10 ч. 

 

 

Съгласували: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция УТОС 

 

Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


