
РЕШЕНИЕ № 137 
28.07.2022 год. 

 
Актуализиране бюджет и информация за изпълнението на бюджета 

на Община Габрово за 2022 година към 30 юни 2022 г. 
 
 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. 5на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 1. Утвърждава актуален към 30.06.2022 г. бюджет на Община Габрово, 
разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 79 845 724 
лв., съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4. 
 2. Утвърждава актуален към 30.06.2022 г. максимален размер на новите 
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на 
общината –37 407 000 лв. 
 3. Утвърждава актуален към 30.06.2022 г. максимален размер на новите 
ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 
43 307 000 лв. 
 4. Приема за сведение информация за изпълнение на бюджета на Община 
Габрово към 30.06.2022 г., съгласно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 7 и 8. 
 5. Утвърждава актуален бюджет и отчет на инвестиционната програма на 
Община Габрово към 30.06.2022 г. – Приложение № 6. 

 
Приложение:  
 1. Приложение № 1 - Справка за промените по бюджет 2022 г. към 30.06.2022 г.; 
 2. Приложение № 2 - Актуален бюджет и отчет на приходите към 30.06.2022 г.; 
 3. Приложение № 3 - Актуален бюджет и отчет на разходите по функции към   
     30.06.2022 г.; 
 4. Приложение № 4 - Актуален бюджет и отчет на разходите по параграфи към  
  30.06.2022 г.; 
 5. Приложение № 5 - Доклад за актуалния бюджет и текущото муизпълнение към  
  30.06.2022 г.; 
 6. Приложение № 6 – Актуален бюджет и отчет на инвестиционната програма на 
  Община Габрово към 30.06.2022 г.; 
 7. Приложение № 7 - Изпълнение на индикативния годишен разчет засметките за  
  средства от Европейския съюз на община Габрово към 30.06.2022 г.; 
 8. Приложение № 8 - Състояние на общинския дълг към 30.06.2022 г. 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 


