
РЕШЕНИЕ № 212 
27.10.2016 год. 

 
Еднократно финансово подпомагане на ХК „Чардафон“ - Габрово за обезпечаване 

участието в „А“ РХГ – мъже 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинските бюджети, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 
 
 1. Изменя и допълва свое Решение № 8/28.01.2016 г., в частта на т. 18.5, като 
същата става както следва: 
 
 Била: т. 18.5. За подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в 
Община Габрово за извършване на дейност в обществена ползва спортни клубове –
215 000 лв., в това число за подпомагане на мъжки футболен отбор при ФК „Янтра 
Габрово“, гр. Габрово - 15 000 лв. Средствата се разходват целево за – спортна 
екипировка и пособия, медикаменти за спортно възстановяване, транспортни разходи, 
разходи за храна и нощувки при участия в състезания, провеждащи се извън 
територията на Община Габрово, средства за оперативно лечение на спортни травми. 
Подпомагането се извършва при удостоверяване на разходите със съответните 
медицински и финансови документи. 
 Става: т. 18.5. За подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в 
Община Габрово за извършване на дейност в обществена ползва спортни клубове–218 
000 лв., в това число за подпомагане на мъжки футболен отбор при ФК „Янтра 
Габрово“, гр. Габрово - 15 000 лв. и 3 000 лв. за подпомагане на мъжки хандбален 
отбор при ХК “Чардафон“, гр. Габрово. Средствата се разходват целево за – спортна 
екипировка и пособия, медикаменти за спортно възстановяване, транспортни разходи, 
разходи за храна и нощувки при участия в състезания, провеждащи се извън 
територията на Община Габрово, средства за оперативно лечение на спортни травми. 
Подпомагането се извършва при удостоверяване на разходите със съответните 
медицински и финансови документи. 
 2. Сумата необходима за увеличението по т. 1, в размер на 3000 /три хиляди/ 
лева да бъде за сметка на § 0098 фонд „Резерв за непредвидени и/или неотложни 
разходи“ на Бюджета на Община Габрово за 2016 год.  
 3. Задължава Кмета на Община Габрово да предприеме необходимите действия 
за осъществяване на финансовото подпомагане. 
 
Приложение: Копие на писмо, вх. № ОСД-03-01-76 от 13.09.2016 год. на председателя  
    на ХК „Чардафон“ Габрово - Милена Иванова 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ: :       /п/ 
         /Р. Русева/ 


