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Изх.№ РД.01.02 - 116 / 29.08.2014 г. 

 

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 във 

включване на нови обекти и отпадане на други, промяна във вида на предвидените ремонтни 

работи, както и в планираните стойностите за някои от обектите. 

1. С Решение № 83 / 24.07.2014 г. Общински съвет Елена е поел ангажимент за осигуряване 

на съфинансиране за изготвяне на проект за Общ устройствен план на община Елена и 

екологична оценка към него, в съответствие с предложен проект за споразумение с 

Министерството на инвестиционното проектиране, като е възложил на кмета на общината да 

подпише предложеното споразумение, след което да внесе съответното предложение за 

осигуряване на средства по бюджета на община Елена за 2014 г. 

В изпълнение на горецитираното решение, споразумението вече е факт, а средствата в 

размер на 63 000 лв. за съфинансиране на „Изготвяне на проект за ОУП и екологична 

оценка към него“ предлагам да бъдат осигурени по следния начин: 

1.1. От целева субсидия за капиталови разходи – 53 000 лв., както следва: 

- намаляване на предвидената годишна задача за обект „Вътрешен ремонт Синдикален дом 

гр. Елена“ с 46 000 лв., като се редуцира обема на предвидените строителни работи и от 

76 000 лв. същата стане 30 000 лв. (обектът е предстоящ); 

- намаляване на предвидените средства за обект „Пешеходен мост (минушка) над р. Еленска 

при дюкер № 8“ с 8 000 лв. – от 15 000 лв. на 7 000 лв. Останалите средства ще бъдат 

осигурени под формата на дарения на материали, като по този начин обектът ще бъде 

изпълнен. 

По този начин се спестяват 54 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи. 53 000 лв. 

се насочват за Общ устройствен план на община Елена и екологична оценка към него, а 1 000 

лв. остават за разпределение по други обекти. 

1.2. От собствени бюджетни средства – 10 000 лв., както следва: 
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- отпадане на годишните задачи за „Земя за ПСОВ - гр. Елена“ (4 000 лв.) и „Земя за 

колектор - гр. Елена“ (1 000 лв.), или общо 5 000 лв. поради това, че до края на годината 

вероятно няма да има възможност процедурите да бъдат приключени (не е избран 

изпълнител за поддръжката на КВС от страна на Министерство на земеделието); 

- намаляване стойността на предвидените средства за закупуване на 2 бр. 20-местни 

пътнически автобуси с 6 022 лв. – от 72 000 на 65 978 лв., поради редуциране на очакваната 

цена в резултат на проведени обществени поръчки (автобусите са закупени). 

По този начин се спестяват 11 022 лв. от собствени бюджетни средства, от които 10 000 лв. 

се насочват за Общ устройствен план на община Елена и екологична оценка към него, а с 

1 022 лв. се намалява общата годишна задача за собствени бюджетни средства в 

Инвестиционната програма (реално, тези средства са дори по-малко от изразходваните за 

придобиване собствеността върху двата автобуса) 

2. С писмо от 11.07.2014 г. г-жа Росица Михова, директор на ЦДГ „Вяра, надежда и любов“ - 

с. Беброво предлага предвидените 1 500 лв. за обект „Ремонт канализация ЦДГ с. Беброво“ 

да бъдат пренасочени към обект „Подмяна дограма ЦДГ с. Беброво“, като по този начин 

годишната задача на последния от 1 500 лв. стане 3 000 лв. Подмяната на канализационните 

тръби ще стане под формата на текущ ремонт и ще бъде финансирана със средства на 

учебното заведение. 

3. С писма от 15.04.2014 г. и 09.07.2014 г. г-жа Мариана Донева, директор на ЦДГ „Мир“ - с. 

Палици предлага стойността на обект „Ремонт покрив и таван ЦДГ с. Палици“ да бъде 

редуцирана от 4 000 лв. на 2 531 лв. поради това, че извършеният ремонт е възлязъл на по-

ниска от предвидената стойност. Предложението е с оставащите 1 469 лв. да бъде 

финансиран нов обект - „Ремонт WC и преддверие ЦДГ „Мир“ - с. Палици, филиал с. 

Каменари“, за който ремонт има направено предписание от РЗИ - Велико Търново. 

Предписание има и за ограждане на двора на филиала в детската градина в с. Каменари, 

който предлагам също да бъде включен като нов обект - „Ремонт ограда ЦДГ „Мир“ - с. 

Палици, филиал с. Каменари“ на стойност 1 056 лв. Средствата за финансиране на 

последния могат да бъдат осигурени от оставащите 1 000 лв. по т.1.1. от настоящото 

изложение, както и от незначителни икономии в стойността на вече завършени обекти. 

4. В резултат на проведена работна среща с представители на „В и К Йовковци“ ООД се 

оказа, че поради прилагането на разпоредбите на Закона за водите и извършващото се 

преструктуриране във водния сектор, няма възможност да бъдат реализирани годишните 

задачи за обектите „Водоснабдяване група „Петковци - Попрусевци“ (15 000 лв.), 

„Допълнително водоснабдяване с. Попска от ПС Беброво“ (15 000 лв.) и „Реконструкция 

водоснабдителна система ул. „Килъжевци“ (9 000 лв.), които се стопанисват от дружеството. 

Поради това, предлагам годишните задачи за тези обекти да бъдат пренасочени към обект 

„Реконструкция водоснабдителна система ул. „Синджирци“, който да стане с годишна 

задача 45 000 лв. С тези средства може да бъдат изпълнени оставащите работи по втория 

етап на проекта и обектът да бъде подготвен за предаване на Асоциацията по В и К - Велико 

Търново съгласно разпоредбите на Закона за водите. 

5. При изготвянето на количествено-стойностните сметки за ремонт на сградата на 

общинската администрация се оказа, че стойността на ремонта на източното крило на втория 

етаж и санитарните възли в източното крило на първия етаж надхвърля заложените 15 000 

лв. като годишна задача. Предлагам недостигащите около 4 500 лв. да бъдат осигурени за 
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сметка на икономията от обект „Конструктивно укрепване ритуална зала с. Майско“, 

възлизаща на 5 368 лв. (обектът е приключен). Така годишната задача за обект „Ремонт 

сграда Общинска администрация“ става 19 500 лв. и остават 868 лв. за разпределение. 

6. При разговор с управителя на „Медицински център I Елена“ ЕООД, д-р Петко Титев стана 

ясно, че за осигуряване изправността и работоспособността на рентгеновия апарат, 

собственост на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност), 

експлоатиран от медицинския център и обслужващ както неговите пациенти, така и тези на 

общопрактикуващите лекари, и на ЦСМП - Велико Търново, филиал Елена, е необходимо да 

бъде закупена и монтирана рентгенова тръба, което не е по силите на Центъра. Предлагам в 

Инвестиционната програма да бъде включена нова позиция - „Рентгенова тръба“ на 

стойност 1 340 лв. Същата, след монтирането, ще остане собственост на община Елена и 

няма да е част от масата по несъстоятелност на болничното заведение. Средствата предлагам 

да бъдат осигурени от оставащите по т.5 средства в размер на 868 лв., от намаляване 

стойността на предвидените средства за закупуване на електрическа фурна за ЦДГ „Радост“ - 

гр. Елена с 460 лв. – от 2 500 лв. на 2 040 лв. (същата е закупена), както и от незначителни 

икономии в стойността на вече завършени обекти. 

7. Необходимо е в инвестиционната програма да се отрази намаляване на предвидената 

годишна задача за проектни и проучвателни работи за обект „Енергийна ефективност на 

сградите на СОУ „Иван Момчилов“ и НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена с 6 300 лв. 

поради редуциране на сумата в резултат на проведена обществена поръчка - от 42 000 лв. на 

35 700 лв. Средствата са с източник „Други“ и представляват прехвърлен остатък от целева 

субсидия от 2013 г., поради което подлежат на разпределение. Предлагам с тези средства да 

бъде завишена годишната задача на обект „Канализационен колектор и ПСОВ - 

гр.Елена“, която от 25 364 лв. да стане 31 664 лв. С тези средства да бъде осигурено 

извършването на авариен ремонт, изразяващ се в изграждане на участък от подпорна стена 

на ул. „Крайбрежна“ в участъка между ул. „Орловска“ и ул. „Осми март“, където брегът е 

компрометиран и има опасност от разрушаване на уличното платно. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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 2014 г. 

на Община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, отпадане и 

включване на обекти съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


