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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. 

По-важните промени са следните: 

С Постановление на Министерски съвет № 315 от 19.12.2018 г. са одобрени допълнителни 

разходи по бюджета на община Елена в размер на 486 101 лв. с конкретно предназначение 

„Реконструкция на ул. „Никифор Попконстантинов” в гр. Елена от о.т. 112 до о.т. 

106а и покрит участък от корекцията на р. Еленска“. Обектът следва да бъде включен  

в Инвестиционната програма  на община Елена, в §5100 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи“, във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунална стопанство и опазване на околната среда“, с източник на финансиране 

„Предоставен трансфер от ДБ“. Изпълнението на обекта ще започне през 2019 г. 

В §5200, функция 03 „Образование“ предлагам да бъде добавена нова позиция 

„Изграждане на безжична интернет мрежа в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин“ на 

стойност 8 050 лв. Средствата са предоставени под формата на трансфер от МОН. 

Предлагам да отпадне позиция „Обособяване на самостоятелни обекти - за км. 

наместничество и читалище - в сградaтa на читалищe „Христо Смирненски 1890“ - с. 

Чакали“ на стойност 252 лв., с източник на финансиране „Преходен остатък от Целева 

субсидия за капиталови разходи за 2017 г. “ , като се завиши стойността на позиция 

„Обособяване на самостоятелни обекти - за детска градина и читалище - в сградaтa 

на читалищe „Иван Комитов - 1976“ - с. Каменари“ от 3 600 лв. на 3 852 лв. 
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При изпълнение на инвестиционната програма са реализирани икономии по позициите 

„Ремонт ул. „Трета“ - с. Майско“ в размер на 10 лв., „Ремонт улица в с. Марян“ в размер 

на 6 лв., „Ремонт улица в с. Мийковци“ в размер на 9 лв., „Ремонт път VTR 3095 / 

VTR1162, Беброво - Черни дял/“ в размер на 2 лв., „Ремонт водосток път VTR 3137 // 

VTR3086, Елена - Блъсковци / - Велювци/“ в размер на 6 лв., „Ремонт път VTR 1162// ІІІ - 

4004 /Златарица-Разсоха-Граница общ.(Златарица-Елена) Беброво/ІІ-53/“ в размер на 2 лв., 

“Детска площадка с. Каменари” в размер на 298 лв., „Детска площадка с. Майско“ в 

размер на 496 лв. и „Изграждане на Мотополигон в землище гр. Елена“ в размер на 7 111 

лв. Всички позиции са с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови 

разходи“. Предлагам с реализираната икономия да бъде завишена стойността на позиция 

„Отводняване скатни води ул. „Паисий Хилендарски“ - гр. Елена“ от 4 027 лв. на 

11 967 лв. 

Приложение № 2 към настоящото предложение представлява окончателната 

инвестиционна програма на община Елена с отразени всички компенсирани промени, 

направени през годината, включително и предложената в момента. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

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 

21.12.2018 г., 15:50 ч. 


