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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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:
Предлагам в §5100 да бъдат включени следните нови позиции:
Във функция 03 „Образование“, Раздел ППР: „Разширение ОУ "Отец Паисий" с.
Майско”. Във връзка с преобразуването на учебното заведение от основно в обединено
училище, възниква необходимост от разширяване и подобряване на материалната база.
Стойността на проектантските работи би възлязла на около 28 000 лв. (без ДДС), от които
годишната задача (авансово плащане в размер до 40%) ще е 13 500 лв. с източник на
финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“. Средствата могат да бъдат
осигурени за сметка на намаляване стойността на позицията „Ремонт ул. „Девета“ - с.
Беброво“. Пак от там се осигуряват средства за още няколко позиции, по които има
недостиг, но обектът остава като преходен за 2019 г., като ще може да бъде изпълнен след
ремонта на моста, осигуряващ подход към улицата.
Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“, Раздел ППР: „Ремонт водосток в с. Бойковци“. Стойността
на проектантските работи възлиза на 8 231 лв., до края на 2018 г. следва да се направи
авансово плащане от 40%, или 3 292 лв., а останалата част от сумата ще залегне в проекта
за инвестиционна програма за 2019 г.

Във функция 08 „Икономически дейности и услуги“, Раздел ППР: „Ремонт водосток на
път VTR1079 /ІІІ-662/ - Елена - Лазарци - Мийковци” на стойност 1 627 лв.,
необходими за изготвяне на проектна документация, част „Конструктивна“.
Пак там: „Ремонт водосток на път VTR 1162 // ІІІ - 4004 / Златарица - Разсоха Граница общ.(Златарица - Елена ) - Беброво / ІІ - 53 /“. Стойността на проектантските
работи възлиза на 11 817 лв., до края на 2018 г. следва да се направи авансово плащане от
40%, или 4 727 лв., а останалата част от сумата ще залегне в проекта за инвестиционна
програма за 2019 г.
Пак там: „Ремонт плочогредов водосток път VTR 3113 / VTR1079, Лазарци –
Мийковци / - Високовци - Игнатовци“. Стойността на проектантските работи възлиза
на 12 102 лв., до края на 2018 г. следва да се направи авансово плащане от 40%, или 4 841
лв., а останалата част от сумата ще залегне в проекта за инвестиционна програма за 2019
г.
Четирите позиции ще са с източник на финансиране „Преходен остатък от Целева
субсидия за капиталови разходи за 2017 г.“, а именно реализирана икономия по позиция
„Ремонт ул. „Г. С. Раковски“ - гр. Елена“ в размер на 14 926 лв. Останалата част от
икономията в размер на 439 лв. предлагам да бъде използвана за завишаване стойността
на позиция „Отводняване скатни води ул. „Паисий Хилендарски“ - гр. Елена“ от 4 027 лв.,
които са с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, на 4 466
лв.
Във функция 01 „Общи държавни служби” позиция „Обособяване на самостоятелни
обекти - за км. наместничество и читалище - в сградата на читалище „Христо Смирненски
1890“ - с. Чакали“ с източник на финансиране „Преходен остатък от Целева субсидия за
капиталови разходи за 2017 г.“ да бъде намалена от 1 692 лв. на 252 лв., като разликата от
1 440 лв. да бъде отнесена за завишаване на позицията „Обособяване на самостоятелни
обекти - за детска градина и читалище - в сградата на читалище „Иван Комитов1976“ - с. Каменари“ от 2 500 лв. на 3 940 лв.
Във функция 05: „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ позиция „Модерна
социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с увреждания и техните
семейства в община Елена“ да бъдат добавени 360 лв. с източник на финансиране
„Целева субсидия за капиталови разходи“ като бъдат компенсирани от намаляване на
позицията „Ремонт ул. "Девета" - с. Беброво“.
В §5200, функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунална стопанство и
опазване на околната среда“ да бъдат завишени стойностите по позициите: „Детска
площадка с. Каменари“ от 30 000 лв. на 30 640 лв. и „Детска площадка с. Майско“ от
50 000 лв. на 50 904 лв., като разликите се компенсират от икономии по позициите от
раздел ППР на същата функция „Детска площадка с. Каменари“ от 3 000 лв. на 2 400 лв. с
източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“ и „Детска площадка
с. Майско“ от 4 917 лв. на 4 000 лв. с източник на финансиране „Преходен остатък от
Целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.“
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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
06.12.2018 г., 15:50 ч.
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