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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 2016 г. на община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи на община Елена за 2016 г. се налага да се направят промени, изразяващи се във 

включване на нови позиции и отпадане на други, разместване на обекти между функциите и 

параграфите, както и промяна в планираните стойности и източниците на финансиране за 

някои от позициите. По-важните от тези промени са следните: 

1. След подмяна на дограма в данъчна служба и констатирани допълнителни видове работи, 

които са остойностени от служители на администрацията, предлагаме да бъде завишена 

стойността на обект „Ремонт сграда ОА - заседателна зала и Данъчна служба“ с 3 524 лв., 

като разликата се поеме от обект „Комбинирана спортна площадка - кв. Север - гр. Елена“, 

за който е извършено проектиране и предстои реализиране в настоящата или през 

следващата година. Източник на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи. 

2. След направен оглед на обект „Възстановяване каменна облицовка на воден откос и 

целостта на бързооттока и преливника на яз. „Константин“ - с. Константин“ се оказва, че 

вследствие на атмосферните влияния и въздействието на течащата вода, предвидените 

средства се оказват недостатъчни. Предлагаме стойността на обекта да бъде завишена с 

2 300 лв. – от 7 000 лв. на 9 300 лв. Разликата да бъде за сметка на обект „Комбинирана 

спортна площадка - кв. Север - гр. Елена“. Източник на финансиране - целева субсидия за 

капиталови разходи. 

3. Част от ограждащия зид (с шарампор) над голямата порта, водеща до гробище на Църква 

„Успение на Пресвета Богородица“ е деформирал, като има опасност да пропадне в двора, 

ведно с портата. Извършен е оглед от специалисти на общинска администрация, изготвена 

КСС. Предлагаме да бъде завишена стойността, одобрена за обект „Ремонт подход зад 
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„Архитектурно - исторически комплекс „Даскалоливница“ - от 3 000 лв. на 4 714 лв. (+1 714 

лв.), като разликата се покрие от обект „Ремонт санитарен възел в музей „Иларион 

Макариополски“, за който проектната документация все още не е съгласувана от НИНКН - 

гр. София. Източник на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи. 

4. След проведени разговори с Директора на Музей на Възраждането - гр. Елена е 

направено предложение „Проект за озеленяване и дизайн на АИК „Даскалоливницата“ да 

се трансформира със същата стойност (2 000 лв.), и източник на финансиране - средства на 

Музей на Възраждането - гр. Елена, в „Проект за отводняване сграда и околно пространство 

Даскалоливница“. 

5. Вследствие на редица вандалски прояви част от пространството на Площад „Христо 

Ботев“ в гр. Елена е в незавидно функционално състояние. Увредени са настилки, основата 

на барелефните фигури е натрошена. Извършен е оглед от специалисти на общинска 

администрация и изготвена сметка за необходимите средства. Предлагаме да се включи нов 

обект „Ремонт Площадно пространство - Площад "Христо Ботев" - гр. Елена“ със стойност 

4 972 лв. Разликата да бъде за сметка на обект „Комбинирана спортна площадка - кв. Север 

- гр. Елена“. Източник на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи. 

6. Обект „Парапет - стълбище Градска библиотека“ - от Параграф 5100 „Основен ремонт на 

дълготрайни материални активи“ се премества в Параграф 5500 „Капиталови трансфери“, 

подпараграф „капиталови трансфери за организации с нестопанска цел“ с наименование 

„Народно читалище "Напредък - Елена - 1863" - гр. Елена - парапет - стълбище Градска 

библиотека“. Стойността не се променя. Източник на финансиране - целева субсидия за 

капиталови разходи 

7. След кандидатстване от страна на Музей на Възраждането пред Агенцията за хората с 

увреждане (АХУ) с проект „Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с 

увреждания в Архитектурно - исторически комплекс „Даскалоливница“, съгласно сключен 

договор, с който АХУ предоставя на Музей на Възраждането „стълбищен гъсеничен робот - 

тип Т09, на стойност 8 400 лв.  

8. Завишава се стойността на обект „Ремонт покрив ДСП гр. Елена“ със 795,00 лв., на база 

направена оферта и сключен договор за изпълнение. Разликата да бъде за сметка на обект 

„Комбинирана спортна площадка - кв. Север - гр. Елена“. Източник на финансиране - 

целева субсидия за капиталови разходи. 

9. На база направеното предложение от общински съветници при Общински съвет - Елена и 

от граждани, след извършен оглед на място, предлагаме да се включи нов обект „Направа 

чешма и прилежащи пространства в Парк "Калето" - гр. Елена“ със стойност 2 250,00 лв. 

Източник на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи, като се намалява 

стойността на обект „Комбинирана спортна площадка - кв. Север - гр. Елена“. 

10. Отново се добавя обект „Защитено жилище гр. Елена“ поради необходимостта от 

заплащане на такса за присъединяване, дължима на „Енерго ПРО мрежи“. Стойност 

2 316,00 лв. Разликата да бъде за сметка на обект „Комбинирана спортна площадка - кв. 

Север - гр. Елена“. Източник на финансиране - целева субсидия за капиталови разходи. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 2016 

г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и 

включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция „УТОС“ 

16.08.2016 г., 16:30 ч. 


