
РЕШЕНИЕ № 129 
26.07.2018 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 §0101 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения“ с 19000 лв.; §0205 „Изплатени суми от СБКО, за 
облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ с 500 лв.; §0551 
“Разходи за осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО)“ с 500 лв.; §0560 „Разходи за здравноосигурителни вноски от 
работодатели“ с 1000 лв.; §0580 „Разходи за вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодатели“ с 1200 лв.; §1015 „Разходи за материали“ с 2800 лв. в 
дейност 745 „Обредни домове и зали“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело“ – местни дейности, за сметка на намаление на §0098 „Фонд 
„Резервен“ със сумата от 25 000 лв. Промяната да се отрази в бюджета на ОП 
„Гробищни паркове“. 

2. Възлага на Кмета на Община Габрово да отрази промените по бюджетите на 
детските градини в увеличение съгласно Приложение № 4, за сметка на намаление на 
§1015 „Разходи за материали“ с 54 000 лв. и §1020 „Разходи за външни услуги“ с 
36 000 лв. в дейност 311 „Детски градини“ – местни дейности, по бюджета на Община 
Габрово. 

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да определи условията за изпълнение и 
отчитане на проектите, разработени от директорите на детските градини за прилагане 
на иновативни методи на обучение. 

4. Да се увеличи стойността на §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 
800,00 лв. и се намали §1015 „Разходи за материали“ със същата стойност в дейност 
551 „ Дневни центрове за лица с увреждания“; функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ – държавни дейности. 

5. Да се увеличи §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 2300,00 лв.,  
§5203 „Придобиване на оборудване, машини и съоръжения“ с 10 890,00 лв., §0202 
„Разходи за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 1200,00 лв. и §0098 
„Фонд „Резервен“ със сумата от 8500 лв., и се намали §1020 „Разходи за външни 
услуги“ с 2890,00лв. и §5206 „изграждане на инфраструктурни обекти“ с 20 000,00 лв. 
в дейност 759 “Други дейности по културата“, функция „Култура, спорт, почивни 
дейности и религиозно дело“ – местни дейности. 

6. Да се увеличи §1016 „Разходи за вода, горива и енергия“ със 150,00 лв. и да 
се намали §5203 „Придобиване на оборудване“ със 150,00 лв. в дейност 530 „Център 
за настаняване от семеен тип“, функция „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи“ – държавни дейности. 

7. Да се увеличи §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения“ с 13 386,00 лв. и да се намали §1098 „други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи“ със същата стойност в дейност 431 „Детски ясли, 



детски кухни и яслени групи в детска градина“, функция „Здравеопазване“ – 
държавни дейности. 

8. Да се увеличи стойността на §5203 „Придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения“ със 7649,00 лв. и да се намали §1015 „Разходи за материали“ 
със същата стойност в дейност 623 „Чистота“, функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – местни 
дейности. 

9. Да се увеличи стойността на § 5206 „Придобиване на инфраструктурни 
обекти“ със сумата от 21 000,00 лв. и да се намали стойността на §1030 „Разходи за 
текущ ремонт“ със същата стойност в дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“, функция „Образование“ – държавни дейности. 

10. Да се увеличи стойността на §5204 „Придобиване на транспортни средства“ 
със 77 870,00 лв. в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“, функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – дофинансиране и да се намали 
§5400 „Придобиване на земя“ със 75 190,00 лв. в дейност 601 „Управление, контрол и 
регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие“, функция 
„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
околната среда“ – местни дейности и да се намали §5100 „ Разходи за основен ремонт 
на ДМА“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, 
функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда“ – местни дейности с 2 680 лв. 

11. 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. 

12. Отменя т. 14 от свое Решение № 8/25.01.2018 г.  
13. Утвърждава списък на длъжностите и лицата с право на транспортни 

разноски за 2018 г., съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението. 
14. 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. Приложение № 1 - Инвестиционна програма за 2018 г.  

  2. Приложение № 2 - списък на длъжностите и лицата с право на 
      транспортни разноски за 2018 г. 
  3. Приложение № 3 – резюме на проектите разработени от детските  
      градини. 
  4. Приложение № 4 – информация за разпределение на разходите по 
      параграфи и детски градини. 

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


