
РЕШЕНИЕ № 65 
30.04.2020 год. 

 
Актуализация на инвестиционната програма и  

на бюджета на Община Габрово за 2020 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. 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. Приема промени по бюджета на Община Габрово и второстепенни 
разпоредители, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението. 
 2. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за    
2020 г., разпределена по видовe разходи, позиции и източници на финансиране, 
съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението. 
 3. Дава съгласие кмета на Община Габрово да направи предложение до 
Министъра на финансите по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г., за трансформиране на 
155 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 
финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична 
мрежа, поименно определени, съгласно Приложение № 3 и докладна записка, 
неразделна част от Решението.  
 4. Възлага на Кмета да отрази промените по бюджета и промените 
произтичащи от инвестиционната програма по бюджетите на съответните 
разпоредители, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 
2020 година. 
 
Приложение: 1. Приложение № 1 – Промени по бюджета на Община Габрово и  
        второстепенни разпоредители 

   2. Приложение № 2 - Инвестиционна програма за 2020 г. 
   3. Приложение №3 – справка по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за  
       трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови  
       разходи 
   4. Докладна записка на Кмета на общината до ОбС – Габрово,  
       обосноваваща причините поради които се предлага трансформиране  
       на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за  
       финансиране разходите на общината за извършване на неотложни  
       текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


