РЕШЕНИЕ № 172
27.09.2018 год.
Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2018 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 §5203 „Придобиване на оборудване“ с 12700 лв. в дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, функция „Образование“
– дофинансиране по бюджета на Община Габрово, за сметка на намаление на §1015
„Разходи за материали“ в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“, функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – местни
дейности в бюджета на ОП „Благоустрояване“ със сумата от 12 700 лв.
2. Да се увеличи §5204 „Придобиване на транспортни средства“ с 51 386,00лв. в
дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и
заетостта“, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – местни
дейности по бюджета на Община Габрово, за сметка на намаление на §5301
„Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ в дейност
122 „Общинска администрация“, функция „Общи държавни служби“ – местни
дейности по бюджета на Община Габрово със сумата от 13 066,00 лв. и намаление на
§5100 „Основни ремонти“ в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички “, функция
„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – местни дейности по
бюджета на Община Габрово със сумата от 36 000,00 лв. и намаление на §5100
„Основни ремонти“ “ в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, функция
„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“ – местни дейности по бюджета на Община Габрово със сумата от 2
320,00 лв.
3. Да се увеличи §5203 „Придобиване на оборудване“ с 10 145,00 лв. в дейност
739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален
и регионален харакер“ – държавни дейности, за сметка на намаление на §1020
„Разходи за външни услуги“ с 10 145,00 лв., в бюджета на Регионален исторически
музей.
4. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2018
г, разпределена по видови разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно
Приложение № 1, неразделна част от Решението.

5. 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
2018 година.
Приложение: Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2018 г.
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