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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: Поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за изготвяне на проект 

за общ устройствен план на община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е регламентирано, че общинският 

съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен план (ОУП) по предложение 

на кмета на общината, придружено от задание, чийто обхват е подробно записан в чл.125 от ЗУТ. 

Общински съвет Елена е приел Решение № 79 / 18.06.2013 г., с което е одобрил внесените от 

кмета на общината задание и опорен план, финансирането на които е по инвестиционната 

програма на община Елена за 2013 г. и е дал съгласие за изработване на общ устройствен план на 

община Елена. 

В изпълнение на т.2 от горецитираното решение, община Елена е кандидатствала с предложение 

за финансиране изработването на общ устройствен план пред Министерството на 

инвестиционното проектиране. Според формуляра за кандидатстване се предвижда процедурата 

по възлагане изработването на ОУП съгласно Закона за обществените поръчки да приключи до 

01.10.2014 г.; изработването на предварителния проект за ОУП да се извърши в периода до 

01.06.2015 г.; екологична оценка на предварителния проект да бъде направена до 01.07.2015 г. 

При спазване на тези срокове, проектът за ОУП следва да бъде внесен за разглеждане от 

Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) до 01.08.2015. 

Поисканите финансови средства са прогнозни и са както следва: за изготвяне на предварителен 

проект за ОУП – 110 000 лв.; за изготвяне на екологична оценка – 40 000 лв. Сумите са без ДДС, 

а крайната сума с ДДС възлиза на 180 000 лв. 

С писмо, постъпило в деловодството на община Елена на 15.07.2014 г., Министерството на 

инвестиционното проектиране ни уведомява, че за продължаване процедурата на частично 

финансово подпомагане изработването на проект за ОУП на община Елена, следва да подпишем 

предложеното споразумение. Съгласно последното, Министерството на инвестиционното 

проектиране ще осигури на общината средства в размер на 65% от стойността на сключения 

договор (в резултат на проведена обществена поръчка с възложител община Елена), но не повече 

от 142 650 лв. Оставащите 35% от стойността на сключения договор следва да бъдат осигурени 

за сметка на общинския бюджет. 
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Следва да се обърне внимание на изключително краткия краен срок, предвиден в споразумението 

- 05.12.2014 г. До тази дата трябва да бъде проведена обществената поръчка, да се сключи 

договор с избрания изпълнител, да бъдат изпълнени дейностите по договора и предварителния 

проект да бъде внесен за разглеждане в НЕСИП. 

При заявената прогнозна стойност от 180 000 лв. с ДДС и спазване на регламентираното 

съотношение, сумите се получават както следва: за сметка на Министерството на 

инвестиционното проектиране – 117 000 лв.; за сметка на общинския бюджет – 63 000 лв. Има 

обаче основания да се смята, че в резултат на обществената поръчка, достигнатата стойност ще 

бъде по-ниска. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния: 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.124 от Закона за устройство на територията и чл.38 от ПМС № 3 

от 15.01.2014 г., Общински съвет Елена:  

1. Поема ангажимент за осигуряване на средства в размер не повече от 63 000 лв. с 

предназначение: съфинансиране за изготвяне на проект за общ устройствен план (ОУП) 

на община Елена и екологична оценка към него, съгласно свое Решение № 79 / 

18.06.2013 г. и в съответствие с предложено споразумение от Министерството на 

инвестиционното проектиране. 

2. Средствата по т.1, представляващи 35% от стойността на договора, подписан в резултат 

на проведена обществена поръчка с възложител община Елена и предмет „Изготвяне на 

проект за общ устройствен план (ОУП) на община Елена и екологична оценка към 

него“, ще бъдат осигурени в рамките на 2014 г. чрез извършване на вътрешни 

компенсирани промени в Инвестиционната програма, в т.ч. чрез включване на нови 

позиции и съответно източници на финансиране. 

3. Възлага на кмета на община Елена да подпише предложеното споразумение с 

Министерство на инвестиционното проектиране, да проведе последващите процедури за 

възлагане на обществена поръчка, както и да внесе съответните предложения, свързани 

с осигуряване на необходимите средства по бюджета на община Елена за 2014 година. 

 

С уважение,  

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


