
РЕШЕНИЕ № 39 
29.03.2018 год. 

 
Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово  

за 2018 година към 29.03.2018 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 на ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 4 на Закона за 
публичните финанси и чл. 36, ал. 2 на 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 общинския бюджет, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 

 
 1. Приема актуален към 29.03.2018 г. бюджет на Община Габрово за 2018 г, 
разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 49 303 325 
лв., съгласно Приложения №№ 3, 4 и 5. 

2. Приема актуална към 29.03.2018 г. инвестиционна програма на Община 
Габрово, съгласно Приложение № 6. 

3. Приема актуален към 29.03.2018 г. максималния размер на новите 
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на 
общината –26 248 933 лв. 
 4. Приема актуален към 29.03.2018 г. максималния размер на новите 
ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 
29 473 933 лв. 
 5. Освободеният ресурс след трансформирането на средствата от целева 
субсидия в размер на 107 230 лв. да бъде прехвърлен в увеличение на §0098 „Фонд 
„Резервен“. 
 6. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на общинските детски градини и 
училища в годишен размер и по тримесечия. 
 7. 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: 1. Справка по пълна бюджетна класификация за бюджетите на всички  
          общински детски градини по видове финансиране /държавна и  
          местни дейности/ -  Приложение № 1  

   2. Справка по пълна бюджетна класификация за бюджетите на всички  
       общински училища -  Приложение № 2  

     3. Приходи бюджет 2018–актуални към 29.03.2018 г. - Приложение № 3 
     4. Разходи по функции бюджет 2018 г.– актуални към 29.03.2018 г. -
         Приложение № 4; 
     5. Разходи по параграфи бюджет 2018 г.– актуални към 29.03.2018 г. – 
         Приложение № 5; 
     6. Инвестиционна програма 2018 г. – актуална към 29.03.2018 г. - 
         Приложение № 6 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


