
РЕШЕНИЕ № 90 
25.05.2017 год. 

 
Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2017 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 приходен параграф 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 3 500 
лв. в местни дейности и да се увеличат разходните параграфи в дейност 139 „Други 
изпълнителни и законодателни органи“, функция „Общи държавни служби“ – местни 
дейности, както следва: § 0202 „Разходи за възнаграждения на персонал по 
извънтрудови правоотношения“ - 1 940 лв.; § 0551 „Разходи за осигурителни вноски 
от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ - 210 лв.; § 0560 
„Разходи за здравноосигурителни вноски от работодатели“ - 120 лв.; § 0580 „Разходи 
за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ - 80 лв.;         
§ 1015 „Разходи за материали“ - 1150 лв. 

2. Да се увеличи § 1092 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 
обезщетения и разноски“; дейност 122 „Общинска администрация“; функция „Общи 
държавни служби“ – местни дейности за сметка на намаляване на § 0098 „Фонд 
„Резервен“ със сумата в размер на 14 361 лв. 

3. За обезпечаване закупуването на 27 броя мобилни термопринтери DPP 250 за 
кметските наместници в Община Габрово да се увеличи § 1015 „Разходи за 
материали“; дейност 122 „Общинска администрация“; функция „Общи държавни 
служби“ – местни дейности със сумата от 7 780 лв., за сметка на намаляване на § 0098 
„Фонд „Резервен“. 

4. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2017 
г., разпределена по видови разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно  
Приложение № 1, неразделна част от Решението. 

5. За обезпечаване некомпенсираните разлики по инвестиционната програма да 
се увеличат § 5201 „Разходи за придобиване на компютри и хардуер“ - 3200 лв. и         
§ 5309 „Разходи за придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ –          
3500 лв., за сметка на намаление на § 0098 „Фонд „Резервен“ със сумата от 6700 лв.  

6. 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 
2017 година. 

 
Приложение: Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2017 г.  
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


