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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 хода на изпълнението на Инвестиционната програма на община Елена за 2019 г. се 

оказа, че е необходимо в нея да бъдат направени допълнения, а именно: 

В §5100, функция 03 „Образование“ да бъде завишена стойността на позиция 

„Реконструкция на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов” - гр. Елена с внедряване на 

мерки за енергийна ефективност“ със сумата 18 034 лв. с източник на финансиране 

„Собствени бюджетни средства“, представляващи част от получените постъпления в 

бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“ от предаване на отпадно желязо (бракуваните 

морално остарели радиатори, тръбна мрежа и котли от водогрейната инсталация).  

В §5200 да бъдат включени следните нови позиции: 

Във  функция 03 „Образование“: „Парково осветление на СУ „Иван Н. Момчилов“ - 

гр. Елена“ на стойност 9 036 лв. с източник на финансиране „Собствени бюджетни 

средства“, представляващи останалата част от средствата, постъпили по бюджета на СУ 

„Иван Н. Момчилов“ от предаване на отпадно желязо за вторични суровини. 

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, във връзка с постъпило 

предложение от директора на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“: 

„Картина „Българка“ (автор Диана Брешкова)“ на стойност 900 лв. с източник на 

финансиране „Собствени бюджетни средства“, а именно собствени средства по бюджета 

на второстепенния разпоредител. 

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, 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 

04.09.2019 г., 09:45 ч. 

 


