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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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,
На 13 декември 2014 г. бяхме уведомени от Министерство на финансите, че задържаните
съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ЗДБРБ 2014)
средства в размер на 5% от субсидиите и трансферите към общините, в това число и целевата
субсидия за капиталови разходи (ЦС-КР) ще бъдат издължени през седмицата 15 - 19
декември. Това, както и други обстоятелства, налагат да бъде извършена поредната промяна
в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. на Община
Елена, изразяваща се във включване на нови позиции и отпадане на други, както и в промяна
на планираните стойности за някои от обектите.
1. За обект „Канализационен колектор и ПСОВ - гр. Елена“ с предвидено финансиране от
източник „Други“ в размер на 5 628 лв. са разплатени разходи в размер на 543 лв. за
разплащане на процедури по проектиране, надзор и съгласувания. Предлагам с остатъка да
бъдат доразплатени извършените през предходни години дейности на обект „Допълнително
изграждане и реконструкция на ВВМ гр. Елена - ОК 162 до ОК 191“ в размер на 5 085 лв.
От предвидените средства за същия обект с източник ЦС-КР в размер на 21 656 лв. са
извършени разходи в размер на 2 778 лв. за разплащане на процедури по проектиране, надзор
и съгласувания. Предлагам остатъкът в размер на 18 878 лв. да бъде разпределен както
следва: 676 лв. допълнително за обект „Подход за хора с увреждания – читалище с.
Константин“, чиято стойност от 3 244 лв. става 3 920 лв., и 18 202 лв. за разплащане на
извършените през предходни години дейности на обект „Допълнително изграждане и
реконструкция на ВВМ гр. Елена - ОК 191 до ОК 201“, за който бяха заложени средства –
„резерв“ от гореспоменатите 5% в размер на 15 640 лв. Така общата стойност за разплащане
на този обект става 33 842 лв.
2. Поради невъзможност за провеждане на задължителна процедура за обществена поръчка –
открита процедура, определяне на изпълнител и сключване на договор в рамките на
текущата година, предлагам заложените средства за проучвателни и проектни работи (ППР)
за обект „Ремонт път Елена - Лазарци - Мийковци“ в размер на 39 780 лв. с източник
„резерв“ в размер на 5% от ЦС-КР в частта ѝ за основен ремонт на пътища от общинската

пътна мрежа, да бъдат пренасочени към единствения оставащ неизпълнен обект от тази
категория, а именно „Ремонт път VTR1162 „Граница община (Златарица - Елена) – с.
Беброво“, чиято стойност от 110 642 лв. да стане 150 422 лв. С тази стойност обектът ще Ви
бъде предложен за включване в Инвестиционната програма на община Елена за 2015 г.
3. Предлагам от Инвестиционната програма да отпаднат следните обекти: „Пешеходен мост
(минушка) над р. Еленска над дюкер № 8“ на стойност 7 000 лв; „Водоснабдяване кв.
„Кантона“ - с. Майско“ на стойност 3 000 лв. и ППР за „Водоснабдяване ул. „Чукани“ гр. Елена“ на стойност 3 000 лв. поради това, че същите не бяха изпълнени в рамките на
бюджетната година. На тяхно място предлагам включване на нова позиция – „Преносими
компютри - 13 бр.“ на стойност 13 000 лв.
С писмо изх. № ФС.01.05-117 от 16.12.2014 г. община Елена, на основание т. 51 и във връзка
с т. 16, буква „д“ от писмо на Министерство на финансите № ДДС-12 / 04.12.2014 г. е
поискала разрешение за изтегляне на неусвоената целева субсидия за капиталови разходи за
обекти, както следва:
- „Ремонт път VTR1162 „Граница община (Златарица - Елена) – с. Беброво“ в размер на
137 796 лв., който обект с посочената стойност ще бъде предложен за включване в
инвестиционната програма на община Елена за 2015 г.;

-

„Ремонт покривно покритие и ново решение на покривна хидроизолация на Камбуровия
хан“ и „Гуневата къща“ в общ размер 5 608 лв., представляващи остатък за разплащане
по сключен договор с изпълнител;
„Реконструкция водоснабдителна система – ул. „Синджирци“ в размер на 45 000 лв. , който

-

обект с посочената стойност ще бъде предложен за включване в инвестиционната програма на
община Елена за 2015 г.;
„Изготвяне на проект за ОУП и екологична оценка към него“ в размер на 53 000 лв.,

-

представляващи собствен принос съгласно споразумение с Министерство на
инвестиционното проектиране и сключен договор с изпълнител в резултат на проведена
обществена поръчка.
Искането ни е удовлетворено и средствата са изтеглени по сметката на община Елена.
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
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