
РЕШЕНИЕ № 81 
26.05.2022 год. 

 
Кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електро автомобили, 

Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд с цел 
придобиване на един брой електро автомобил за нуждите на Заведения за социални 
услуги – социална услуга Асистентска подкрепа и актуализация на инвестиционната 

програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г. 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, 3 и ал. 4 на 
Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 на Наредба за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение по 
Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд за 
закупуване на 1 електромобил - категория M1 (4+1 места). 
 2. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 
действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  
 3. При одобряване на проектното предложение Възлага на кмета на Община 
Габрово. 
 3.1. Да отрази към датата на получаване на положителното становище следните 
промени в бюджета за държавно-делегирани дейности и инвестиционната програма 
на Община Габрово за 2022 г.:  
 - приходен параграф 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ да бъде 
увеличен със сумата на средствата очаквани от НДЕФ – 20 000 лв. 
 - разходен § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в дейност 561 
„Социални услуги в домашна среда“ да се увеличи с до 80 000 лв. 
 - разходен § 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 
подпараграфи“ в дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ да се намали с до 
60 000 лв. 
 - в инвестиционната програма по § 52-04 „Придобиване на транспортни 
средства“ да се добави ред „Автомобил за нуждите на ЗСУ“, с обща сума на 
разходите по собствения бюджет на Община Габрово 80 000 лв., т.ч. до 60 000 лв.  
„Собствени бюджетни средства“ и 20 000 лв. „Средства с друг източник“, като 
забележката придобие следната редакция: „Финансиране от НДЕФ – 20 000 лв.“ 
 3.2. Да уведоми общински съвет на основание чл. 37, ал. 4 от „Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Габрово“ за извършените през съответното тримесечие промени 
произтичащи от т. 3.1. 
 3.3. В случай на отрицателно становище на НДЕФ, бюджета и инвестиционната 
програма за 2022 г. на Община Габрово във връзка с настоящото Решение остават 
непроменени. 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 


