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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 2015 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, разместване на обекти между функциите и
параграфите, както и промяна в планираните стойности и източниците на финансиране за някои
от позициите.
1. С писмо на Министерство на финансите № 08-00-675 / 01.07.2015 г. сме уведомени за
промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2015 г.,
изразяваща се в увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи със 150 000 лв.,
предназначени за ремонт на отоплителната система в сградата на СОУ „Иван Н. Момчилов“ гр. Елена. Средствата са одобрени с Постановление № 154 на Министерския съвет от 19.06.2015
г. като целеви и не могат да бъдат пренасочвани за други обекти. Обектът следва да бъде
включен в Инвестиционната програма в § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция 03
„Образование“.
2. Община Елена има сключен Договор № 24-10-М4-149 от 01.07.2015 г. с Министерство на
културата в качеството му на Програмен оператор по програма БГ 08 „Културно наследство и
съвременни изкуства” за реализация на Проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър
балкански свят” Елена 2015”. В рамките на финансирането по проекта е предвидена доставка на
модулна сцена с осветителна и озвучителна техника на обща стойност 65 910 лв. Обектът
следва да бъде включен в Инвестиционната програма в § 52-00 „Придобиване на ДМА“ във
функция 07 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“.
3. С Договор за дарение № РД.02.11 - 248 / 16.06.2015 г. Сдружение „Булгариенхилфе“ дарява
на община Елена сумата 2 000 евро, като волята на дарителя е тази сума да бъде използвана за
доставка и монтаж на вентилационно оборудване в помещенията на Домашен социален
патронаж - гр. Елена. Средствата са получени по сметката на община Елена на 22.06.2015 г.,
като след обмяната им в лева по курса на обслужващата банка на 24.06.2015 г. по бюджетната
сметка на общината постъпват 3 900 лв.
В приетата Инвестиционна програма са заложени средства в размер на 6 000 лв. с
предназначение „Абсорбатор за кухненски блок на ДСП - гр. Елена“. След направени
проучвания на пазара се оказва, че получените средства от дарението ще бъдат достатъчни за

закупуването на оборудването. В същото време, на 24.06.2015 г. на управителя на ДСП - гр.
Елена е връчено предписание от инспектор към ОДБХ - гр. Велико Търново, с което са
констатирани несъответствия с хигиенните изисквания в помещенията и е даден срок за
отстраняването им до 31.07.2015 г.
С оглед на тези обстоятелства, предлагам в § 52-00 „Придобиване на ДМА“, функция 05
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ позиция „Абсорбатор за кухненски блок на
ДСП - гр. Елена“ с предвидени 6 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи да отпадне
от Инвестиционната програма; да бъде включена позиция „Доставка и монтаж на
вентилационно оборудване в помещенията на ДСП - гр. Елена“ (наименованието да съответства
на волята на дарителя) с предвидени 3 900 лв. от собствени бюджетни средства (постъпили от
дарението), както и да бъде включена нова позиция в § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“,
функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с наименование „Ремонт сервизни
помещения в ДСП - гр. Елена“ с предвидени 6 000 лв. от целевата субсидия за капиталови
разходи.
4. Поради промени в начина на отчитане на обектите, изграждани по програми, финансирани от
фондовете на Европейския съюз, в т.ч. Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013
г. се налага разместване на обектите между функции и параграфи. При това няма промени по
отношение стойностите на отделните обекти, нито по отношение начина на финансиране.
5. С тримесечните отчети от СОУ „Иван Н. Момчилов“ са представени фактури за извършен
разход за изграждане на безжична мрежа в училищната сграда. Разходите са направени от
собствени средства на учебното заведение, но доколкото стойността им надвишава прага на
същественост и мрежата представлява дълготраен материален актив, същата следва да бъде
включена в Инвестиционната програма в § 52-00 „Придобиване на ДМА“ във функция 03
„Образование“ като позиция с наименование „Безжична WiFi мрежа за СОУ "Ив.Момчилов" гр.
Елена“ със стойност 3 555 лв. и източник на средства „Други“.
По този начин общия размер на предвидените средства по Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена от 15 283 797 лв. става
15 507 162 лв., или налице е увеличение с 223 365 лв.
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
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, отпадане на такива и включване на нови,
съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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