РЕШЕНИЕ № 82
26.05.2022 год.
Кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електромобили,
Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд 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 2 електромобила - 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 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 – 40 000 лв.
- разходен § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в дейност 898
„Други дейности по икономиката“ да се увеличи с 40 000 лв.
- в инвестиционната програма в ред „Автомобили за нуждите на общински
инспекторат - 2 бр.“ общата сума на разходите, в т.ч. и разходите отбелязани в колона
„Средства с друг източник“ да бъдат увеличени от 71 000 лв. на 111 000 лв., като
забележката да придобие следната редакция : „ПМС 326/2021 COVID-19 – 71 000 лв.,
финансиране от НДЕФ – 40 000 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 по отношение на автомобилите за общински
инспекторат остават непроменени.
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