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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 2019 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 2019 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 завишени стойностите на следните позиции:
Във функция 03 „Образование“: „Реконструкция на сградите на СУ "Иван Н.
Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“ средствата от целева субсидия за капиталови разходи да бъдат завишени от 3 000 лв. на
8 711 лв. поради по-висока от очакваната стойност за доставка и монтаж на билборд с
размери 4 х 3 м., който, съгласно договора за финансиране, е задължение на общината
Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“: „Реконструкция на ул. „Никифор Попконстантинов“ в
гр. Елена от о.т. 112 до о.т. 106а и покрит участък от корекцията на р. Еленска“ средствата от целева субсидия за капиталови разходи да бъдат завишени от 6 000 лв. на
18 600 лв. поради необходимостта от допълнително проектиране, което е извън обхвата на
средствата, отпуснати по ПМС от 2019 г. (същите могат да се разходват единствено за
СМР).
Недостигът от 18 311 лв. по двете позиции да се компенсира чрез отпадане на позицията
„Ремонт сграда Общинска администрация“ на стойност 18 000 лв., както и от намаляване
стойността с 258 лв. на позиция „Ремонт ул. "Девета" - с. Беброво“ от 25 000 лв. на 24 742
лв., и реализирана икономия в размер на 53 лв. след сключването на договор с изпълнител
за позиция „Ремонт ведомствено жилище, гр. Елена, ул. "Крайбрежна" № 32, вх. В, ет. 2,
ап. 6“. Всички позиции са с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови
разходи“.

Съгласно указания на Министерството на финансите, когато в рамките на една година за
един и същ обект се предвижда проектиране и изпълнение, следва средствата да бъдат
обединени в раздел „Обекти“, а не както досега (разделно в „Обекти“ и „ППР“).
Позициите в Инвестиционната програма за 2019 г., които са засегнати от тези указания и
следва да претърпят промени, са следните: „Обособяване на самостоятелни обекти - за
детска градина и читалище - в сградaтa на читалищe "Иван Комитов-1976" - с. Каменари“,
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за лица с деменция в
сградата на бивш ДДМУИ - с. Илаков рът“, „Изграждане на допълнителни помещения втори офис и складово помещение към един от коридорите - ЦНСТ с. Илаков рът“,
„Ремонт водосток в с. Бойковци“, „Реконструкция мост към ул. "Девета" с. Беброво
("Фарашка махала")“, „Отводняване скатни води ул. "Паисий Хилендарски" - гр. Елена“,
„Реконструкция на ул. "Никифор Попконстантинов" в гр. Елена от О.Т. 112 до О.Т. 106а и
покрит участък от корекцията на р. Еленска“, „Изграждане знак на гр. Елена на входовете
на града – 4 бр.“, „Ремонт водосток на път VTR 1162//ІІІ-4004 /Златарица-РазсохаГраница общ.(Златарица-Елена )-Беброво/ІІ-53/“, „Ремонт плочогредов водосток път VTR
3113 /VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - Високовци - Игнатовци“, „Площадка за скейтборд
гр. Елена“ и „Изграждане на площадка за строителни отпадъци - гр. Елена“.
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, и чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет Елена:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019
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
21.03.2019 г., 16:15 ч.
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