
 
РЕШЕНИЕ №146 

25.07.2019 год. 
 

Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2018 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните 
финанси, чл. 43 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, Общински съвет - Габрово 
РЕШИ: 

 
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Габрово за 2018 г., както 

следва: 
1.1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово по окрупнени 

показатели, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение; 
1.2. По прихода 43 197 957 лв., съгласно Приложение № 2, неразделна част от 

настоящото решение; 
1.3. По разхода 43 197 957 лв., съгласно Приложения № 3 и № 4, неразделна част 

от настоящото решение. 
2. Приема отчета за изпълнение на инвестиционната програма за 2018 г. и отчет 

на инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС, съгласно 
Приложения № 6 и № 8, неразделна част от настоящото решение. 

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 
2018 г., съгласно Приложение № 7, неразделна част от настоящото решение. 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 г., съгласно 
Приложение № 9, неразделна част от настоящото решение. 

5. Приема информация за основните финансови показатели на контролираните 
от общината дружества за 2018 г., съгласно Приложение № 10, неразделна част от 
настоящото решение.  

6. Приема одитен доклад № 0100316118 за резултати от извършен финансов одит 
на ГФО на Община Габрово за 2018 г. на Сметна палата. 

 
Приложения: 

1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. по окрупнени показатели –     
    Приложение № 1; 
2. Отчет за изпълнение  приходната част - Приложение № 2; 
3. Отчет за изпълнение на разходите по функции - Приложение № 3; 
4. Отчет за изпълнение на разходите по параграфи - Приложение № 4; 
5. Отчет за изпълнение на разходите по разпоредители - Приложение № 5; 
6. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма - Приложение № 6; 
7. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз –  
    Приложение № 7; 
8. Отчет за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от  
    ЕС  -Приложение № 8; 
9. Отчет за състоянието на общинския дълг - Приложение № 9; 
 
 
 



10. Отчет на основните финансови показатели на общинските търговски   
      дружества - Приложение № 10; 
11. Протокол от проведено публично обсъждане-Приложение № 11; 
12. Одитен доклад № Одитен доклад № 0100316118, за резултати от извършен 
      финансов одит на ГФО на Община Габрово за 2018 г. на Сметна палата и  
      ГФО на Община Габрово за 2018 г. – Приложение № 12; 
13. Доклад по отчета на бюджета на Община Габрово за 2018 г. –  
      Приложение 13. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 


