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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 2018 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 2018 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. 

Промените, които предлагаме, са следните: 

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности Почивно дело, култура, 

религиозни дейности“: „Рехабилитация на електрическата инсталация и 

художествено осветление в музейни експозиции: родна къща "Иларион 

Макариополски“, Еленско класно училище „Даскалоливница“, Храм „Св. Никола“ 

на стойност 31 772 лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“, а 

именно собствени средства по бюджета на Музей на Възраждането, както и средства от 

отпадане на позицията „Рехабилитация на електрическата инсталация и художествено 

осветление на експозиционните зали в „Камбуров хан“ на стойност 20 000 лв., предвидени 

със същия източник на финансиране. 

Във функция 01 „Общи държавни служби“: „Обособяване на самостоятелни обекти - за 

км. наместничество и читалище - в сградата на читалище „Наука 1899“ - с. Костел“ 

стойността да бъде завишена от 3 600 лв. на 5 508 лв., като разликата от 1 908 лв. да се 

компенсира от намаляване стойността на позиция „Обособяване на самостоятелни обекти 

- за км. наместничество и читалище - в сградата на  читалище „Христо Смирненски 1890“ 

- с. Чакали“. И двете позиции са с източник на финансиране „Преходен остатък от целева 

субсидия за капиталови разходи от 2017 г.“  

Във функция 04 „Здравеопазване“: По предложение на директора на бюджетното звено, да 

отпадне позиция „Ремонт подпорна стена и ограда - Детска ясла гр. Елена“, която е на 

стойност 8 000 лв. с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, 



 2 

като вместо това да бъде включена позиция „Климатици 5 бр. за Детска ясла - гр. 

Елена“ на обща стойност 7 490 лв. Предвижда се климатиците да бъдат монтирани в 

занималните и спалните отделения на двете групи, както и в кухненския блок на 

здравното заведение. Позиция „Доставка и монтаж на ударопоглъщаща, каучукова 

настилка за детски съоръжения - Детска ясла гр. Елена“ на стойност 2 800 лв. с източник 

на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“ също следва да отпадне, тъй 

като дейностите са извършени за сметка на изпълнителя, стойността им попада под прага 

на същественост и не следва обектът да бъде част от Инвестиционната програма. 

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

опазване на околната среда“ при изготвянето на проекта за Инвестиционна програма са 

допуснати технически грешки, като са записани погрешно имена на улици. Коригирането 

на тези грешки предлагам да стане като отпаднат  позициите „Ремонт ул. „Напредък“ - гр. 

Елена“ на стойност 12 000 лв. и  „Ремонт ул. „Самуилец“ и ул. „Синчец“ - гр. Елена“ на 

стойност 25 000 лв. с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“. 

На тяхно място да бъдат включени съответно „Ремонт ул. „Никифор 

Попконстантинов“ - гр. Елена“ на стойност 12 000 лв. и „Ремонт ул. „Самуилец“ и ул. 

„Острец" - гр. Елена“ на стойност 25 000 лв. със същия източник на финансиране.  

Във функция 03 „Образование“: Да бъдат включени позиции „Преносим компютър за 

ОУ „Отец Паисий“ - с. Майско” на стойност 646 лв., „Преносим компютър за ДГ 

„Радост“ - гр. Елена” на стойност 1 300 лв., с източник на финансиране и на двете 

позиции „Собствени средства“, а именно собствени средства по бюджетите на двете 

учебни заведения. 

При изпълнение на инвестиционната програма са реализирани икономии по позициите 

„Подмяна дограма на източна фасада на първия етаж на сградата, на учителската стая, 

мултимедийния кабинет, компютърния кабинет ОУ "Отец Паисий" с. Константин“ в 

размер на 1 039 лв., „Доставка и монтаж на ударопоглъщаща, каучукова настилка за 

детски съоръжения - Детска ясла гр. Елена“ в размер на 2 800 лв., „Ремонт подпорна стена 

и ограда - Детска ясла гр. Елена“ в размер на 510 лв. и „Доставка и монтаж на детски 

съоръжения - ДГ „Приказен свят“ с. Майско“ на стойност 594 лв. Компенсираната разлика 

предлагам да бъде отнесена за завишаване стойността на позициите „Ремонт ул. 

„Чумерна“ - гр. Елена“  от 45 000 лв. на 47 306 лв., „Моторна коса - 2 бр.“ от 3 000 лв. 

на 3 450 лв., като се закупи трета моторна коса и се промени наименованието на 

позицията (реално, промяната на наименованието става чрез отпадане на досегашната 

позиция и включване на нова), „Доставка и монтаж на ударопоглъщаща, каучукова 

настилка за детски съоръжения - ДГ „Радост“ - гр. Елена“ от 3 500лв. на 4 348 лв., 

„Доставка и монтаж на ударопоглъщаща, каучукова настилка за детски съоръжения 

- ДГ „Приказен свят“ - с. Майско“ от 3 000 лв. на 4 339 лв. с източник на финансиране 

на всички позиции „Целева субсидия за капиталови разходи“, като последните две  следва 

да бъдат преместени от §5100, функция „Образование“  в §5200, раздел „Придобиване на 

друго оборудване, машини и съоръжения“ в същата функция. 

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, във връзка с чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Елена 

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 

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. Христо Симеонов, главен инженер 

18.07.2018 г., 16:15 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


