
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 154 
25.08.2022 год. 

 
Одобряване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 1. Одобрява „ПРОЦЕДУРА за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ - юридическо лице 
с нестопанска цел, регистрирано в Габрово през септември 2020 г. съгласно 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), 
предоставяща услуги по психосоциална рехабилитация от резидентен и психосоциална 
рехабилитация от нерезидентен тип, съгласно Приложение № 1 към настоящото 
Решение. 
 2. Одобрява Правила за отчитане на разходите по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Фондация „Общност в помощ на 
зависимите“, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. 
 3. Възлага и упълномощава Кмета на Община Габрово да предприеме всички 
необходими действия за изпълнение на настоящото решение, като но не само: сключи 
договор с Бенефициера и прилага контролни механизми, които да гарантират 
изпълнението на всички условия на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван 
в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 
 
 Приложение: 1. „ПРОЦЕДУРА за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ - юридическо лице 
с нестопанска цел, регистрирано в Габрово през септември 2020 г. съгласно 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), 
предоставяща услуги по психосоциална рехабилитация от резидентен и психосоциална 
рехабилитация от нерезидентен тип“. - Приложение № 1. 
  2. Правила зa отчитане на разходите по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ на фондация „Общност в помощ на зависимите“- 
Приложение № 2. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


