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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 във 

включване на нови позиции и отпадане на други, промяна във вида на предвидените 

ремонтни работи, както и в планираните стойности за някои от обектите. 

1. В изпълнение на приетата инвестиционна програма, беше възложено проектиране с цел 

извършване на ремонтни работи – покривно покритие и ново решение на покривна 

хидроизолация на сградите в Музеен комплекс „Даскалоливницата“ (Камбуровия хан, 

Гуневата къща, Златевата къща, Даскалоливницата и Църквата „Свети Никола“), както и на 

къщата-музей „Иларион Макариополски“. В резултат на проведена обществена поръчка, 

вместо заложените по програма 10 000 лв. (част „Други“, остатък от 2013 г.), за 

проектиране бяха изразходвани 5710 лв., или е реализирана икономия в размер на 4 290 лв. 

За извършване на ремонтни работи по програма имаме заложени 10 000 лв. (източник 

„Целева субсидия за капиталови разходи“). С оглед състоянието на покривите, намирам за 

уместно да бъде извършен ремонт на два от тях – тези на Камбуровия хан и Гуневата къща. 

Стойността на тези ремонти, съгласно получена оферта, е 19 795 лв., или (отчитайки 

първоначално заложените средства и реализираната икономия), има недостиг от 5 505 лв. 

Предлагам същите да бъдат осигурени за сметка на проектирането на „Водоснабдяване 

група Усои от ПС „Малина“ гр. Елена“, което е предвидено с източник „Целева субсидия за 

капиталови разходи“, но няма да може да бъде извършено в рамките на настоящата година. 

От проектирането остават 495 лв., които да бъдат разпределени за други обекти.  

2. При извършения „Вътрешен ремонт на Синдикален дом гр. Елена“ възникна 

необходимост от извършване на допълнителни работи на стойност 1465 лв. Предлагам 

същите да бъдат осигурени както следва: от реализирани икономии по параграф 5100, 

обекти във функция „Образование“ на обща стойност 533 лв.; от оставащите по 

предходната точка 495 лв., както и от намаляване предвидената стойност за обект 



 2 

„Канализационен колектор и ПСОВ - гр. Елена“ с 437 лв. Компенсирането на средствата е в 

рамките на целевата субсидия за капиталови разходи. 

3. Във връзка с изпълнението на дейностите по управлението на земеделските земи - 

общинска собственост и общинските горски територии, намирам за целесъобразно 

закупуването на GPS приемник със съответните софтуер и специализирани карти. Това ще 

даде възможност за извършване на по-качествени услуги за гражданите и осъществяване 

контрол на дейностите в горите и земеделските земи – общинска собственост. Съгласно 

получена оферта, стойността на приемника, програмното осигуряване и картите на 

землищата възлиза на 3 271 лв. Предлагам включването на тази нова позиция в 

инвестиционната програма, като необходимите средства се осигурят за сметка на 

намаляване предвидената стойност за обект „Канализационен колектор и ПСОВ - гр. 

Елена“ с още 3 271 лв., или общото намаление става 3 708 лв. Компенсирането на 

средствата е в рамките на целевата субсидия за капиталови разходи. 

4. С предходна компенсирана промяна средствата от реализираната икономия при 

възлагането чрез обществена поръчка на проектиране за обект „Енергийна ефективност на 

сградите на СОУ „Иван Момчилов“ и НУ „Иларион Макариополски“ гр. Елена“ (от 42 000 

лв. на 35 700 лв. в част „Други“, остатък от 2013 г.) в размер на 6 300 лв. бяха прехвърлени 

за обект „Канализационен колектор и ПСОВ - гр. Елена“. Впоследствие се наложи да бъдат 

разплатени 672 лв., представляващи стойността на извършения доклад за оценка на 

съответствието на горепосочения проект. Предлагам същите да бъдат „върнати“ към 

позицията за проектиране за сметка на намаление на обект „Канализационен колектор и 

ПСОВ - гр. Елена“. Така общото намаление на предвидената стойност за последния става 

4 380 лв., или годишна задача в размер на 27 284 лв., от които 21 656 лв. с източник „Целева 

субсидия за капиталови разходи“ и 5 628 лв. с източник „Други“, представляващи остатък 

от 2013 г.“ 

5. Поради настъпила аварийна ситуация на водосток Костел - Зеленик и подадено заявление 

до Комисията за подпомагане и възстановяване, предлагам заложените средства за 

проектиране ремонта на същия в размер на 3 000 лв. да отпаднат. Проектирането за ремонт 

на водостока беше предмет на обществена поръчка заедно с още една позиция от 

инвестиционната програма, а именно проектиране за ремонт на път Елена - Лазарци - 

Мийковци. Спечелилият процедурата участник преди сключването на договора ни 

информира, че няма възможност да изпълни проектирането за водостока поради обективна 

причина - настъпилата аварийна ситуация, при което подписването на договора стана 

невъзможно. Ето защо, предлагам средствата за проектиране в размер на 12 626 лв. да бъдат 

прехвърлени към все още неизпълнения обект „Ремонт път VTR1162 „Граница община 

(Златарица - Елена) – Беброво /II-53/”. Компенсирането на средствата е в рамките на част 

„Други“, представляващи остатък от 2013 г. 

6. При изработването на задание и горскостопански план на общинските земи на 

територията на ДГС Елена се оказа, че площите, за които следва да се изработи плана, 

надхвърлят първоначално заложените, поради което стойността на услугата следва да бъде 

увеличена от 13 860 лв. на 17 820 лв. Предлагам увеличението да бъде със същия източник 

– собствени бюджетни средства, представляващи приходи от управление на общински 

горски територии. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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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 


