
РЕШЕНИЕ № 69 
25.04.2019 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. Да се увеличи §24-05 „Приходи от наеми“ с 40 000 лв.; и § 52-06 
„Придобиване на инфраструктурни обекти“ с 48 110 лв.; в дейност 714 „Спортни бази 
за спорт за всички“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ 
– местни дейности, да се намали § 00-98 „Резерв“ с 8 110,00 лв. и да се включи в 
инвестиционната програма на общината нов обект „Отопление на Зала за 
хандбал(тенис) с лъчисти газово-керамични излъчватели на природен газ и 
осветителна инсталация“.  

2. Да се увеличи § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения“ с 1360,00 лв.; в дейност 122 „Общинска администрация“, функция 
„Общи държавни служби“ – местни дейности, да се намали § 00-98 „ Резерв“ с 
1360,00 лв. и да се включи в инвестиционната програма на общината нов обект 
„Допълнение с външна IP видео камера към съществуваща система за контрол на 
достъп“. 

3.Да се увеличи § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения“ с 2988,00 лв. в дейност „Образование“, за сметка на намаление 
издръжката на НУ „Васил Левски“ и да се включи в инвестиционната програма на 
общината нов обект „Почистваща машина модел – подочистачка“. 

4. Да се увеличи § 52-01 „“Придобиване на компютри и хардуер“ с 3 000 лв. в 
дейност „Образование“, за сметка на намаление издръжката на ОУ „Христо Ботев“ и 
да се включи в инвестиционната програма на общината нов обект „Компютърни 
конфигурации“ – 4 броя. 

5. Възлага на Кмета да отрази описаните по горе промени по бюджета на 
Община Габрово, по дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна 
класификация за 2019 година и да отрази промените в инвестиционната програма. 
 
Приложение: Актуализация на инвестиционната програма на Община Габрово –  
     месец април 2019 г. 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 












