
РЕШЕНИЕ № 198 
26.09.2019 год. 

 
Приемане проектобюджет за местни дейности на Община Габрово за 2020 г. и 

актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2021 и 2022 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, чл. 27, ал. 2 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, във връзка с 
Решение на Министерски съвет № 52/31.01.2019 г. и в съответствие с Указания за 
подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет за 2020 г. и актуализираните им бюджетни прогнози на ПРБ 
за периода 2021-2022 г. – БЮ 3/30.08.2019 г. на Министъра на финансите, Общински 
съвет - Габрово РЕШИ: 

 
Приема проектобюджета за местни дейности на Община Габрово за 2020 г. и 

актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г., съгласно приложенията, 
представляващи неразделна част от Решението, както следва: 

 
1. Проектобюджет на Община Габрово за 2020 г. и актуализирана бюджетна 

прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на 
Община Габрово за 2021 и 2022 г. – Приложение 1; 

2. Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и 
на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на община Габрово – 
Приложение 2; 

3. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи 
на общината за периода 2020 - 2022 г. – Приложение 3; 

4. Прогноза за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. 
Приложение 4; 

5. Прогноза за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. 
Приложение 5; 

6. Прогноза за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. 
Приложение 6. 
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