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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 2014 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 2014 г. се налага да се направят промени, изразяващи се 

основно в промяна във вида на предвидените ремонтни работи, както и в планираните 

стойностите за някои от обектите. 

1. С писмо от 02.04.2014 г. г-жа Татяна Янчева, ръководител на „Защитено жилище - с. 

Илаков рът“, предлага трансформиране на предвидените средства по Инвестиционната 

програма в общ размер 12 000 лв. (предназначени за ремонт на отоплителна система – 4 000 

лв. и ремонт на тавани – 8 000 лв.), както следва: за вътрешен ремонт – 5 320 лв. и за ремонт 

на покрив – 6 680 лв. (по оферти). След извършен оглед и доклад от специалисти от 

общинската администрация, намирам искането за основателно и предлагам в 

Инвестиционната програма вместо двата горецитирани обекта да се запише един, а именно: 

„Ремонт Защитено жилище - с. Илаков рът“ със стойност 12 000 лв. и същия източник на 

финансиране, а именно целева субсидия за капиталови разходи. 

2. С писмо от 27.04.2014 г. г-жа Нели Димитрова, директор на ЦДГ „Щастливо детство“ - с. 

Константин информира, че след направено пазарно проучване се е оказало, че с 

предвидените 1 000 лв. за обект „Подмяна входна врата ЦДГ с. Константин“ е възможно да 

бъдат подменени и други елементи на дограмата. Във връзка с това, предлагам в 

Инвестиционната програма вместо „Подмяна входна врата ЦДГ с. Константин“ да бъде 

записано „Ремонт (подмяна дограма) ЦДГ с. Константин“ без промяна в стойността и 

източника на финансиране. 

3. С писмо от 28.05.2014 г. г-жа Стефка Чолакова, ръководител на ДЦДУ - гр. Елена, е 

представила оферта за оборудване на двата пътнически микробуса – „Пежо Боксер“ и „Рено 

Трафик“ със „сухи печки“ за отопление, нови, марка “Webasto”, с мощност съответно 4 kW 

и 2 kW, на обща стойност 5 880 лв. Предложението на ръководителя е вместо предвидените 

по Инвестиционна програма за закупуване компютърна конфигурация и програма „Био-

фийдбек“ на обща стойност 7 500 лв., да бъдат оборудвани със „сухи печки“ двата 
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микробуса. Мотивите за отпадане на компютърната конфигурация и софтуера са, че към 

момента няма специалист, който да работи с тях. Намирам предложението за разумно и 

основателно, поради което предлагам от Инвестиционната програма да отпаднат позициите 

„Компютърна конфигурация ДЦДМУ“ на стойност 3 000 лв. и „Основен пакет ЕЕГ - 

биофийдбек ДЦДМУ“ на стойност 4 500 л2., а да се включи „Печки за отопление на 

пътнически микробус ДЦДУ- 2 бр.“ с обща стойност 5 880 лв. Средствата са с източник 

преходен остатък по бюджета на социалното заведение. Реализираната икономия, в случай, 

че предлаганата промяна бъде приета, ще остане по бюджета на ДЦДУ. 

4. С писмо от 30.05.2014 г. г-жа Златина Николова, управител на Домашен социален 

патронаж (ДСП) - гр. Елена ни уведомява за наложителни ремонти на електрическата 

инсталация и покривната конструкция на сградата. Необходимите средства (прогнозно) са 

както следва: за електрическата инсталация – 850 лв.; за покривната конструкция – 1150 лв. 

Предложението на ръководителя е средствата да бъдат за сметка на предвиденото 

закупуване на абсорбатор на стойност 2 000 лв., което може да бъде отложено за 

следващата бюджетна година. След извършен оглед и доклад от специалисти от 

общинската администрация, намирам искането за основателно и предлагам от 

Инвестиционната програма да отпадне позицията „Абсорбатор кухненски блок ДСП“ на 

стойност 2 000 лв., а да бъде включен обект „Ремонт сграда Домашен социален патронаж - 

гр. Елена“ със същите стойност и източник на финансиране – 2 000 лв. от целевата 

субсидия за капиталови разходи. 

5. При извършване на дейностите по основен ремонт на общинската пътна мрежа се оказа, 

че предвидените 21 000 лв. за рехабилитация на път VTR1074 в участъка „Костел - 

Зеленик“ (от центъра на с. Костел до разклона за с. Събковци) са недостатъчни. За да не се 

получи „разкъсване“ на ремонтирания участък, предлагам Общински съвет да одобри 

пренасочването на средства в размер на 14 000 лв. от обект „Рехабилитация път VTR3097 

участък „Костел-Събковци“ с годишна задача 60 000 лв. Обектът е преходен за следващата 

година и това пренасочване няма да компрометира идеята за извършване на основен 

ремонт. Освен това, при изпълнението на отделни обекти се получиха незначителни 

разлики в размер на 15 лв., които също предлагам да бъдат пренасочени към обект 

„Рехабилитация път VTR1074 участък „Костел-Зеленик“, годишната задача за който да 

стане в размер на 35 015 лв. 

6. При извършване на реконструкция на шадраван на пл. „Христо Ботев“ в гр. Елена, 

предвидените по Инвестиционната програма средства в размер на 6 000 лв. се оказаха 

недостатъчни. Извършените ремонтни работи и подмяна на оборудване са на обща 

стойност 6 435 лв. Освен това, при възлагането и изпълнението на отделни обекти, се 

получиха незначителни разлики. Общо недостигът на средства спрямо планираните за вече 

изпълнените обекти възлиза на 436 лв., като всички са с източник целева субсидия за 

капиталови разходи. За тяхното компенсиране предлагам с тази сума да се намалят 

средствата, предвидени за обект „Канализационен колектор и ПСОВ“, като от 25 800 лв. 

станат 25 364 лв. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
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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 2014 

г.  на Община Елена с годишна задача от 8 372 606 лв. на 8 370 986 лв. чрез 

извършване на вътрешни компенсирани промени, отпадане и включване на обекти, 

както следва: 

1. Промени с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи от 

републиканския бюджет“ 

Било: Става: Увеличение (+)   

намаление (-) 

ВСИЧКО с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови 

разходи от републиканския бюджет“ 

0 лв. 

§ 5100. Основен ремонт на дълготрайни материални активи - 1 лв. 

Функция 03: Образование 0 лв. 

Обект „Подмяна входна врата ЦДГ 

с. Константин“ – 1 000 лв. 

 - 1 000 лв 

 Обект „Ремонт(подмяна дограма) 

ЦДГ с. Константин – НОВ, 1 000 лв. 

+ 1 000 лв. 

Функция 04: Здравеопазване - 1 лв. 

Обект „Ремонт санитарни 

помещения и канцеларии – Детска 

ясла гр. Елена“ – 8 000 лв. 

Обект „Ремонт санитарни 

помещения и канцеларии – Детска 

ясла гр. Елена“ – 7 999 лв. 

- 1 лв. 

Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи 0 лв. 

Обект „Ремонт отоплителна 

система Защитено жилище с. 

Илаков рът“ – 4 000 лв. 

 - 4 000 лв. 

Обект „Ремонт тавани Защитено 

жилище с. Илаков рът“ – 8 000 лв. 

 - 8 000 лв. 

 Обект „Ремонт Защитено жилище - 

с. Илаков рът“ – НОВ, 12 000 лв. 

+ 12 000 лв. 

Обект „Абсорбатор кухненски блок 

ДСП“ – 2 000 лв. 

 - 2 000 лв. 

 Обект „Ремонт сграда Домашен 

социален патронаж - гр. Елена“ – 

НОВ, 2 000 лв. 

+ 2 000 лв. 

Функция 08: Икономически дейности и услуги 0 лв. 

Обект „Ремонт път VTR3140 

„Елена – Багалевци - Тодювци“ от 

км 0+000 до км 0+800 и от км 11+700 

до км 13+700“ – 150 000 лв. 

Обект „Ремонт път VTR3140 

„Елена – Багалевци - Тодювци“ от 

км 0+000 до км 0+800 и от км 

11+700 до км 13+700“ – 149 999 лв. 

- 1 лв. 

Обект „Ремонт общински път 

VTR3094 „Беброво - Попска“ – 

45 000 лв. 

Обект „Ремонт общински път 

VTR3094 „Беброво - Попска“ – 44 

998 лв. 

- 2 лв. 

Обект „Ремонт път VTR3082 

„Средни колиби - Бадевци“ – 30 820 

лв. 

Обект „Ремонт път VTR3082 

„Средни колиби - Бадевци“ – 30 817 

лв. 

- 3 лв. 

Обект „Ремонт път 3111 /VTR1079, 

Лазарци - Мийковци/ - Горни 

Обект „Ремонт път 3111 /VTR1079, 

Лазарци - Мийковци/ - Горни 

Танчевци“ – 46 991 лв. 

- 9 лв. 
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Танчевци“ – 47 000 лв. 

Обект „Рехабилитация път 

VTR1074 участък "Костел-Зеленик" 

– 21 000 лв. 

Обект „Рехабилитация път 

VTR1074 участък "Костел-

Зеленик" – 35 015 лв. 

+ 14 015 лв. 

Обект „Рехабилитация път 

VTR3097 участък "Костел-

Събковци" – 60 000 лв. 

Обект „Рехабилитация път 

VTR3097 участък "Костел -

Събковци" – 46 000 лв. 

- 14 000 лв. 

§ 5200. Придобиване на дълготрайни материални активи + 1 лв. 

Функция 03: Образование + 4 лв. 

Обект „Отоплителна инсталация 

СОУ „Ив. Момчилов“ гр. Елена“ – 

20 350 лв. 

Обект „Отоплителна инсталация 

СОУ „Ив. Момчилов“ гр. Елена“ – 

20 354 лв. 

+ 4 лв. 

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство и опазване на 

околната среда 

- 1 лв. 

Обект „Реконструкция шадраван 

пл. „Христо Ботев“ гр. Елена“ – 

6 000 лв. 

Обект „Реконструкция шадраван 

пл. „Христо Ботев“ гр. Елена“ – 

6 435 лв. 

+ 435 лв. 

Обект „Канализационен колектор и 

ПСОВ - гр. Елена“ – 25 800 лв. 

Обект „Канализационен колектор 

и ПСОВ - гр. Елена“ – 25 364 лв. 

-436 лв. 

Функция 07: Почивно дело, култура и религиозни дейности - 2 лв. 

Обект „Преустройство и 

реконструкция читалище Яковци“ 

– 12 000 лв. 

Обект „Преустройство и 

реконструкция читалище Яковци“ 

– 11 998 лв. 

- 2 лв. 

2. Промени с източник на финансиране „Други“ 

Било: Става: Увеличение (+)   

намаление (-) 

ВСИЧКО с източник на финансиране „Други“ - 1 620 лв. 

§ 5200. Придобиване на дълготрайни материални активи - 1 620 лв. 

Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи + 5 880 лв. 

Обект „Компютърна конфигурация 

ДЦДМУ“ – 3 000 лв. 

 - 3 000 лв. 

Обект „Основен пакет ЕЕГ - 

биофийдбек ДЦДМУ“ – 4 500 лв. 

 - 4 500 лв. 

 Обект „Печки за отопление на 

пътнически микробус ДЦДУ – 2 

бр.“ – НОВ, 5 880 лв. 

+ 5 880 лв. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


