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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 65 / 25.06.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 25.06.2015 г. 

 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена 

във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на 

населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

 

 

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   

 

Р Е Ш И: 

 
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 

2015 г. на Община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, 

изразяващи се в промяна стойността на определени позиции и включване на нови, 

както следва: 

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 0 лв. 

Функция 08: Икономически дейности и услуги 0 лв. 

Обект „Ремонт път VTR1080 Тодювци-

Дрента“ – 100 000 лв. 

Обект „Ремонт път VTR1080 

Тодювци-Дрента“ – 92 000 лв. 

- 8 000 лв. 

Обект „Ремонт път VTR1080 участък 

Дрента - Горни край“ – 100 000 лв. 

Обект „Ремонт път VTR1080 участък 

Дрента - Горни край“ – 92 132 лв. 

- 7 868 лв. 

Обект „Ремонт път VTR1072 Руховци - 

Илаков рът“ – 150 000 лв. 

Обект „Ремонт път VTR1072 

Руховци - Илаков рът“ – 140 000 лв. 

- 10 000 лв. 

Обект „Ремонт път Елена - Багалевци 

- Тодювци“ – 150 000 лв. 

Обект „Ремонт път Елена - 

Багалевци - Тодювци“ – 140 000 лв. 

- 10 000 лв. 

 Обект „Изготвяне на инвестиционен 

проект във фаза „работна“ за обект 

„Рехабилитация и реконструкция на 

път VTR3086 /III-551/ Елена - 

Блъсковци - Дърлевци, участък от 

км 0+000(0+124) до км 5+622(5+746)“ 

– 23 880 лв. 

+ 23 880 лв. 



 Обект „Изготвяне на инвестиционен 

проект във фаза „работна“ за обект 

„Рехабилитация на път VTR2076 

/VTR1075/ Палици - Чакали 

/VTR1074/, участък от км 0+000 (1 + 

756,70) до км 1 + 756,70 (0+000)“ – 

5 988 лв. 

+ 5 988 лв. 

 Обект „Изготвяне на инвестиционен 

проект във фаза „работна“ за обект 

„Рехабилитация и реконструкция на 

общински път, VTR3113 /VTR1079, 

Лазарци - Мийковци/ - Високовци - 

Игнатовци на територията на 

община Елена, участък от км 0+000 

до км 2 + 455“ – 6 000 лв. 

+ 6 000 лв. 

 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  
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