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изх.№ РД.01.02 - 87 / 19.06.2015 г.

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 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.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Елена изпълнява проект № 04 / 321 / 01642 „Рехабилитация и реконструкция на
участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена - Блъсковци Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици - Чакали“, път VTR 3113 / VTR 3113 „Лазарци Мийковци / - Високовци - Игнатовци“, финансиран по Програмата за развитие на селските
райони 2007 - 2013 г. Договорът за финансиране между ДФЗ - РА и община Елена е
подписан на 14.12.2013 г. Съгласно таблицата за одобрените разходи (Приложение № 1),
предвидено е възлагане на работно проектиране както следва: за път VTR 3086 „Елена Блъсковци - Дърлевци“ на стойност 20 000 лв.; за път VTR 2076 „Палици - Чакали“ на
стойност 5 000 лв.; за път VTR 3113 / VTR 1079, Лазарци - Мийковци / - Високовци Игнатовци“ на стойност 5 000 лв. Горните суми са без включен ДДС.
Поради значително забавяне на съгласуването от страна на ДФЗ - РА на етап „предварителен
контрол“ на описателния документ за основната процедура (възлагане чрез обществена
поръчка на строително-ремонтните работи), до началото на 2015 г. не пристъпихме към
възлагане на работното проектиране.
На 09.03.2015 г. са публикувани решения на кмета на община Елена в качеството му на
възложител, за откриване на процедури за договаряне без обявление с предмет „Изготвяне на
инвестиционен проект във фаза „работна“ за всеки един от трите обекта. След представяне
на оферти са сключени договори с изпълнителите, съответно: Договор № РД.02.11-120 /
17.04.2015 г. с „Алве Консулт“ ЕООД – за път VTR 3086 „Елена - Блъсковци - Дърлевци“ на
стойност 19 900 лв. без ДДС (23 880 лв. с ДДС); Договор № РД.02.11-82 / 19.03.2015 г. с
„Ермакс“ ООД – за път VTR 2076 „Палици - Чакали“ на стойност 4 990 лв. без ДДС (5 988
лв. с ДДС); Договор № РД.02.11-83 / 20.03.2015 г. с „Фанагория 2009“ ЕООД – за път VTR
3113 / VTR 1079, Лазарци - Мийковци / - Високовци - Игнатовци“ на стойност 5 000 лв. без
ДДС (6 000 лв. с ДДС).

На 31.03.2015 г. бяха обнародвани изменения в Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Съгласно изменения чл. 39, ал. 4 от Наредбата, крайният срок за публикуване на решението
за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за
всички разходи по проекта е до 24 април 2015 г. Съгласно чл. 39, ал. 5 за проекти, по които
са били сключени договори за отпускане на финансова помощ въз основа на представен
идеен или технически проект (както в нашия случай), срокът за публикуване на решението за
откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за
всички разходи по проекта е до 30 април 2015 г.
Тъй като съгласно сключения Договор за финансиране между ДФЗ - РА и община Елена бе
предвидено работно проектиране, следваше приложенията към договора, съдържащи
техническите спецификации и количествените сметки, да бъдат окончателно одобрени след
представянето на инвестиционните проекти във фаза „работна“. Съгласно процедурите на
ДФЗ - РА, след представянето на последните следва заседание на Оценителната комисия и
сключване на анекс, което обичайно отнема около един - два месеца. Горното се явяваше
пречка за стартирането на основната процедура (възлагане чрез обществена поръчка на
строително-ремонтните работи) в сроковете по изменената Наредба № 24.
След проведени разговори и консултации с експерти от ДФЗ - РА, бяхме посъветвани да
поискаме сключване на анекс, с който да се откажем от предвиденото финансиране за
изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работна“ и да ни бъдат предоставени
одобрените при първоначалното кандидатстване технически спецификации и количествени
сметки. С писмо изх. № РД.02.03 - 37 / 02.04.2015 г. поискахме такова одобрение, което
получихме с писмо № 02-0800 / 2538 на ДФЗ - РА. На 27.04.2015 г. бе обявена открита
процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и
реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена“.
Смятам, че горните действия бяха правилни, навременни и единствено възможни в създалата
се ситуация. При това обаче, община Елена се явява страна по сключените договори с
изпълнителите на работното проектиране, които коректно и в срок изпълниха своите
задължения. Изготвените работни проекти ще бъдат използвани от изпълнителите на
строително-ремонтните работи и безспорно ще допринесат за по-бързото и качествено
приключване на същите.
Предлагам дължимите средства за разплащане на сключените договори да бъдат осигурени
за сметка на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.
на Община Елена, приета с Решение № 11 / 12.02.2015 г. За целта предлагам да бъдат
извършени вътрешни компенсирани промени в разпределението на средствата от целевата
субсидия за капиталови разходи и по-конкретно тези, предназначени за основен ремонт на
общинската пътна мрежа.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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
2

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2014 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:

ВСИЧКО с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови
разходи от републиканския бюджет“
§ 5100. Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Функция 08: Икономически дейности и услуги
Обект „Ремонт път VTR1080 Тодювци- Обект „Ремонт път VTR1080
Дрента“ – 100 000 лв.
Тодювци-Дрента“ – 92 000 лв.
Обект „Ремонт път VTR1080 участък
Обект „Ремонт път VTR1080 участък
Дрента - Горни край“ – 100 000 лв.
Дрента - Горни край“ – 92 132 лв.
Обект „Ремонт път VTR1072 Руховци - Обект „Ремонт път VTR1072
Илаков рът“ – 150 000 лв.
Руховци - Илаков рът“ – 140 000 лв.
Обект „Ремонт път Елена - Багалевци Обект „Ремонт път Елена Багалевци - Тодювци“ – 140 000 лв.
- Тодювци“ – 150 000 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.
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.
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.

Увеличение (+)
намаление (-)
0 лв.
0 лв.
0 лв.
- 8 000 лв.
- 7 868 лв.
- 10 000 лв.
- 10 000 лв.
+ 23 880 лв.

+ 5 988 лв.

+ 6 000 лв.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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