
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 13 / 21.12.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 21.12.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Извършване на промени между разходните параграфи, функциите, 

източниците на финансиране и обектите в Инвестиционната програма за 

капиталовите разходи на община Елена за 2011 г. – вътрешни компенсирани 

промени към 12.12.2011г. 
 

При изпълнение на Инвестиционната програма за капиталовите разходи на 

община Елена за 2011 г. се налага да се направят някои промени.  

Ето и по-съществените от тях: 

През годината община Елена е получила финансова помощ, както следва:  

Проект за обновяване и развитие на населените места в община Елена, 

финансиран изцяло със средства от Държавен фонд „Земеделие” със средства по 

Програма за развитие на селските райони, мярка 322 на стойност – 1 142 632 лв. за 

ремонт на детски площадки в гр. Елена и с. Беброво с първо междинно плащане от 623 

698 лв.;  

Проект за преустройство и промяна на предназначението на І етаж на ученическо 

общежитие на СОУ „Ив.Момчилов” гр. Елена в Детски център „За по-добро детство” – 

по споразумение с Министерството на труда и социалната политика със заемни 

средства  от Международната банка за възстановяване и развитие – 775 163 лв. и 

дялово участие на община Елена - 10 880 лв.; 

Проект: "Пътят на единението в Еленско" по оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" на стойност 20 195 лв. със средства от Министерството на 

образованието, младежта и науката за ремонти в ОУ с. Константин – 4905 лв., в ОУ с. 

Майско – 7367 лв., в ЦДГ с. Константин – 3100 лв. и  в ЦДГ с. Майско – 4823 лв. 

Така средствата в Извънбюджетната сметка на общината се увеличават с 46 955 

лв. и се  освобождава сумата от 17 880 лв. целева субсидия от Републиканския бюджет, 

планувана за финансиране изготвянето на кандидатския проект по мярка 322 на ПРСР.  

 С писмо ФО 32/30.06.2011 г. на Министерството на финансите и Решение № 

4/16.06.2011 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

(МКВП) към Министерския съвет по молба на община Елена е предоставена и 

финансова помощ от 229 116 лв.,  в т.ч. за обект: „Укрепване дере между водостоци на 

ул. "Ив.Момчилов" и ул. "арх. Миланов" -  192 279 лв. и  за обект: „Възстановяване на 

църква "Св.Великомъченик Георги" с. Беброво – 36 837 лв., с която сума се завишава 

стойността на  разходите с източник  „Други”. 

Освен това във функция „Образование” е необходимо да отпаднат от 

финансиране с капиталови средства закупуването на преносим компютър за СОУ 



„Ив.Момчилов” гр. Елена – 2500 лв., компютърни системи за СОУ „Ив.Момчилов” гр. 

Елена – 5000 лв., компютър за СОУ „Ив.Момчилов” гр. Елена - 2050 лв., компютър за 

ОУ „Отец Паисий” с. Майско – 1000 лв., тъй като са закупени на по-ниски единични 

цени, под минималната стойност за капиталов разход. Необходимо е още да бъде 

намален планът на обект „ЦДГ „Ана Брадел” гр. Елена с 2793 лв. и увеличен планът на 

„Оборудване и обзавеждане на ЦДГ „Ана Брадел” гр. Елена с 4408 лв. предвид 

характера на капиталовия разход. 

Тези средства, планувани с източник „Други”, остават на разположение по 

съответните бюджети на учебните заведения. 

Във функция „Здравеопазване” да отпаднат от плана за копиталовите разходи 

средствата за „Ремонт здравен кабинет СОУ „Ив.Момчилов” гр. Елена – 2000 лв. и 

частично от обекти „Ремонт здравен кабинет  ЦДГ „Радост” – 1325 лв. и „Ремонт 

здравен кабинет Детска ясла” гр. Елена – 1088 лв., поради договаряне с Изпълнителя 

на по-ниска стойност. Средствата остават по съответните бюджети.  

 Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” поради технически 

затруднения се налага да отпадне разходът за обект „Външна канализация и 

пречиствателно съоръжение на ДДМУИ с. Илаков рът” – 5000 лв. Средствата остават 

на разположение на социалното заведение. 

Така общата стойност на разходите с източник „Други” се увеличават със 210 042 

лв. 

В разпределението на собствените бюджетни средства също има промени. 

Във функция „Отбрана и сигурност” във връзка с приемане и въвеждане в 

експлоатация на обект „Ремонт църква „Рождество на пресвета Богородица” се налага 

доплащане 1223 лв.  

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” 

поради необходимостта да се извърши плащане за закупена през миналата година 

маркировъчна машина – 12 467 лв. и градински трактор – 3 600 лв. и поради недостиг 

на собствени бюджетни средства се налага да се намали планът за обект 

„Допълнително изграждане и реконструкция ВВМ гр. Елена” с 52 700лв. В същата 

функция са закупени допълнително моторна коса и моторен трион, които предлагам да 

бъдат заплатени със средства от целевата субсидия за капиталови разходи. 

Поради договаряне изпълнението на някои обекти на по-ниска стойност от 

плануваната се освобождават определени суми, които предлагам да бъдат пренасочени 

за други обекти, чиято стойност при провеждане на обществените поръчки и 

договарянето се налага да бъде по-голяма от плануваната в началото на годината или 

за финансиране на нови обекти. 

Предлагам с освободените средства от целева субсидия за капиталови разходи да 

бъдат дофинансирани някои обекти с недостиг и финансирани нови обекти, както 

следва: 

Дофинансиране на „Ремонт Детска ясла гр. Елена” – 1020 лв., дофинансиране на 

„Оборудване и обзавеждане ЦДГ „Ана Брадел” гр. Елена – 3512 лв., дофинансиране 

„ПСОВ и колектор  гр. Елена” – 184 лв., придобиване на компютри и хардуер  за 

Данъчна служба и общинска администрация на обща стойност 11340 лв., закупуване 

на моторна коса – 1392 лв. и моторен трион – 1776 лв. 

Представям на Вашето внимание подробна информация за промените в 

Инвестиционната програма към 06.12.2011 г. по източници на финансиране,  разходни 

параграфи, функции и обекти  съгласно Приложение №1. 



На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за държавния 

бюджет на РБългария за 2011 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

 

Р Е Ш И :  

 
Приема увеличение в частта "извънбюджетни фондове и извънбюджетни сметки" 

и частта "други"; намаление в частта "собствени бюджетни средства" и извършване на 

вътрешни компенсирани промени  между разходните параграфи, функции, източници 

на финансиране и обекти в Инвестиционната програма за капиталовите разходи на 

община Елена към 06 декември 2011 г., съгласно приложение 1 и  както следва: 

 

Източник Било Става 

Субсидия от Републиканския бюджет 714 100 714 100 

Извънбюджетни фондове и извънбюджетни сметки 799 47 754 

Собствени бюджетни средства 73 000 37 601 

Други 226 929 436 971 

ВСИЧКО 1 014 828 1 236 426 

 

 

 

 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


