
РЕШЕНИЕ № 197 
26.09.2019 год. 

 
Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2019 г. и на инвестиционната 

програма 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 на ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, 3 и ал. 4 на Закона за 

публичните финанси и чл. 36, ал. 3 и ал. 5 на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Увеличава приходната част на бюджета на Община Габрово със сумата от 

225 300 лв. и възлага на Кмета на Община Габрово да увеличи и да направи 
компенсирани промени по подпараграфи на параграф 40-00 “Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“. 

2. Увеличава разходната част на бюджета местни дейности на Община Габрово 
със сумата от 225 300 лв. разпределени както следва: 

- В дейност 122 „Общинска администрация“ се увеличава параграф 42-14 
„Помощи по решение на Общински съвет“ с 20 000 лв., като 10 000 лв. са за 
увеличение на лимита по програма за отпускане на еднократна финансова помощ за 
новородени и осиновени деца и 10 000 лв. за увеличение на лимита за програма за 
семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни 
проблеми. 

- В дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта“ се увеличава параграф 42-19 „Други текущи трансфери за 
домакинствата“ с 65 000 лв. за увеличение на компенсацията за изпълнение на 
услугата Обществен превоз на пътници.  

- В дейност 606 „Улична мрежа“ се увеличава параграф 10-30 „Текущи 
ремонти“ със сумата от 113 000 лв. за текущ ремонт на улици в града и по селата.  

- В дейност 389 „Други дейности по образованието“ се увеличава параграф 
10-00 „Разходи за издръжка“ със сумата от 3 330 лв., която е съфинансирането на 
Община Габрово по проект „Пълна десегрегация и превенция на вторичната 
сегрегация в гр. Габрово“ . 

- В дейност 713 „Спорт за всички“ се увеличава параграф 10-00 „Разходи за 
издръжка“ със сумата от 10 000 лв. във връзка с планираните мероприятия за 100 
годишния юбилей на футбола в гр. Габрово. 

- В дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. 
строителство и териториално развитие“ се увеличава параграф 54-00 „Покупка на 
земя“ със сумата от 16 970 лв. 

3. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2019 
г, разпределена по видовe разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от Решението. 

4. Да се предоставят като дофинансиране по бюджета на Музей „Дом на хумора 
и сатирата“ – 20 000 лв. и на Художествена галерия „Христо Цокев“ – 30 000 лв., 
които са предвидени в бюджета на Община Габрово. 

 



5. Приема списък на обектите за текущ ремонт, за които се предлага 
финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи, съгласно 
Приложение № 2, неразделна част от Решението. 

6. Увеличение на параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения“ и намаляване на параграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи“ в дейност 623 „Чистота“ по бюджета на 
Общинско предприятие „Благоустрояване“. 

7. Намалява параграф § 0098 „Фонд резервен“ с 11 000 лв.  
8. Възлага на Кмета да отрази описаните по горе промени и промените 

произтичащи от инвестиционната програма по бюджетите на съответните 
разпоредители, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 
2019 година. 
 
Приложение: 1. Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2019 г.  

2. Приложение № 2 - Списък на обектите за текущ ремонт, за които се 
предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за 
капиталови разходи 

 
 
 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 

 














