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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 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 

6 204 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. 

Разликата от 3 204 лв. да се компенсира от намаляване на стойността по позиция „Ремонт 

сграда Общинска администрация“. 

Във функция 03 „Образование“: „Ремонт покрив - ДГ "Приказен свят" с. Майско“ 

стойността да бъде завишена от 6 500 лв. на 7 299 лв., като разликата от 799 лв. е с 

източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“, а именно собствени средства 

по бюджета на ДГ "Приказен свят" с. Майско. В раздел ППР на същата функция 

„Разширение ОУ „Отец Паисий“ - с. Майско“ средствата от преходен остатък по 

бюджета да бъдат завишени от 118 лв. на 170 лв. поради такси за съгласувателни 

процедури. Разликата от 52 лв. да се компенсира от намаляване на стойността по позиция 

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

на читалищe „Иван Комитов – 1976” - с. Каменари“ от 5 822 лв. на 5 770 лв. с 

източник на финансиране „Преходен остатък целева субсидия за капиталови разходи от 

2018 г.“ 



В §5200 да бъдат включени следните нови позиции:   

Във функция 03 „Образование“: „Преносим компютър - ОУ „Отец Паисий“ - с. 

Майско” на стойност 1 368 лв., „Моторна коса - ДГ „Приказен свят” с. Майско“ на 

стойност 899 лв. с източник на финансиране на двете позиции „Собствени бюджетни 

средства“, а именно собствени средства по бюджета на ОУ „Отец Паисий“ с. Майско и ДГ 

„Приказен свят” с. Майско. 

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“: „Самоходна косачка - 

стадион "Чумерна" гр. Елена“ на стойност 1 250 лв. с източник на финансиране 

„Целева субсидия за капиталови разходи“, а именно като реализирани икономии по 

позициите „Ремонт ул. "Здравец" - гр. Елена“ в размер на 1 лв., „Ремонт ул. "Чуката" 

- гр. Елена“ в размер на 1 лв., „Ремонт ул. "Теменуга" - гр. Елена“ в размер на 1 лв., 

„Ремонт ул. "Синчец" - гр. Елена“ в размер на 1 лв., „Шредер професионален“ в 

размер на 1 192 лв., „Картофобелачка - ДГ "Радост" гр. Елена“ в размер на 31 лв. и 32 

лв. от намаляване на стойността по позиция „Ремонт сграда Общинска 

администрация“. 

Във функция 08 „Икономически дейности и услуги“: „GPS апарат - Горска структура“ 

на стойност 1 987 лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“. 

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. Хр. Симеонов, главен инженер  

19.06.2019 г., 16:00 ч. 


