
РЕШЕНИЕ  № 12 
28.01.2016 год. 

 
Изменения и допълнения на Правилника за съфинансиране на проекти по Програма 

Култура от бюджета на Община Габрово - второ четене 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 
 

1. Приема на второ четене изменения и допълнения на Правилника за 
съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово, 
както следва: 

§ 1. Изменя се и се допълва чл. 1, както следва: 
Настоящият правилник урежда реда и условията за съфинансиране на проекти в 

областта на изкуството и културата на юридически лица, еднолични търговци и 
артисти на свободна практика, чрез Програма Култура, финансирана от бюджета на 
Община Габрово. 

§ 2. Изменя се и се допълва чл. 2, както следва 
Програмата има за цел да подкрепя и стимулира развитието на значими за 

Община Габрово културни инициативи, реализиращи се на територията на община 
Габрово (само за направление Мобилност - и извън територията на община Габрово) 
и съответстващи на приоритетите на Общинския план за развитие на община Габрово 
2014 г. - 2020 г. и Стратегията за развитие на културата в община Габрово 2014 г. - 
2024 г., като: 

§ 3. Изменя се чл. 4, както следва: 
Програмата се финансира в рамките на бюджета на Община Габрово, като 

годишният размер на средствата по програмата се определя с решението за приемане 
бюджета на Община Габрово на Общински съвет Габрово. 

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения, както следва: 
   1. Изменя се ал. 3 като същата става както следва: 
  При неподаване на проектни предложения по обявените приоритети и 
направление Мобилност или неусвояване на средства, предвидени по съответния 
приоритет и , направление Мобилност, кметът на община Габрово може да насочи 
средствата към друг приоритет. 
    2. Създава се нова ал. 4, както следва: 

(нова – Решение №) Проектно предложение, получило под 70 точки средна 
аритметична стойност на оценката от експертната комисията не се допуска до 
класиране. 

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения, както следва: 
   1. Изменя се и се допълва т. 1, както следва: 

Юридически лица  регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата, 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, 
Закона за кооперациите и търговци по Търговския закон със седалище и адрес на 
управление на територията на община Габрово. 



  2. Отменя се т. 3. 
  3. Създава се нова т. 4 

(нова – Решение №) Артисти на свободна практика, със седалище и адрес на 
територията на община Габрово. 

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения, както следва: 
1. Изменя се ал. 2 , като същата става както следва: 
Изискването по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицето/ата, представляващо/и 

кандидатстващата организация. 
2. Изменя се ал. 3 като същата става, както следва: 
При подаване на проектно предложение лицето/ата, представляващо/и 

кандидатстващата организация, удостоверява/т с декларация липсата на 
обстоятелствата по ал. 1. 

§7. Изменя се т. 2 на чл. 12, както следва: 
Разходи по Закона за ДДС, в случай че кандидатстващата организация е 

регистрирана по ЗДДС и е упражнила правото си на данъчен кредит по ЗДДС; 
§ 8 Изменя се и се допълва чл. 13, както следва:  
Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение 

на бюджетни организации, с изключение на тези по чл.8, т.2, но не повече от 
определената от кмета на община Габрово максимална сума за финансиране на едно 
проектно предложение. За всички други организации  програмата финансира до 80% 
от общата стойност на проектното предложение, но не повече от определената от 
кмета на община Габрово максимална сума за финансиране на едно проектно 
предложение. 

§ 9.Създава се нов чл. 15а, както следва: 
1. ал. 1 (нова – Решение №) Първата конкурсна сесия за съответната година се 

обявява до 20 октомври на предходната година или до 10 февруари на същата година. 
2. ал. 2 (нова – Решение №) Експертната комисия представя протокола с 

класираните проектни предложения на кмета на общината в срок до 1 месец от 
крайната дата за подаване на проектните предложения по съответната сесия. 

§ 10. Изменя се и се допълва чл. 17, както следва: 
Членовете на експертната комисия и привлечените консултанти, декларирали 

наличие на конфликт на интереси по един или повече от кандидатстващите проектни 
предложения, нямат право да участват в обсъждането и оценяването на същите. 

§ 11. Създава се нова ал. 3 на чл. 18, както следва  
(нова – Решение №) При несъответствие между исканите и представени 

документи, експертната комисия може да предлага на кандидата срок за 
отстраняването им. 

§ 12. Отменя се чл. 20 
§ 13.Изменя се чл. 24, както следва:  
При обявяване на първата конкурсна сесия до 20 октомври на предходната 

година, в 15-дневен срок от вземане на Решение от Общински съвет Габрово за 
приемане на бюджета на Община Габрово, кметът на Община Габрово сключва 
договори с организациите, чиито проектни предложения са одобрени. При обявяване 
на сесия/и през съответната година, в 15-дневен срок от обявяване на резултатите на 
интернет страницата на Община Габрово, кметът на община Габрово сключва 
договори с организациите, чиито проектни предложения са одобрени. 



§ 14. Изменя се чл. 27, както следва: 
Организациите могат да кандидатстват в една сесия с един проект. 
§ 15. Изменя се номерацията на чл. 32, като същия става чл. 31, който се 

изменя и допълва както следва: 
  1. Отменя се т. 11 на ал. 1.  
  2. Създава се нова т. 12 в ал. 1, както следва: 
        (нова-Решение №) декларация за авторско право(ако е приложимо). 
  3.  Отменя се ал. 2 

§ 16. Изменя се и се допълва чл. 32, както следва; 
Документите за кандидатстване по чл. 31 се подават в деловодството на 

Община Габрово, окомплектовани в 1 оригинал и 1 копие на електронен носител/ 
word и в excel бюджета на предложението/, в запечатан плик с четливо изписано име 
на кандидата и име на проектното предложение.  

§ 17. Изменя се и се допълва чл. 33, както следва: 
Текущото наблюдение и контролът по изпълнението на финансираните проекти 

се извършва от отдел „Култура и туризъм” на Община Габрово, а при необходимост и 
от други специалисти на общинската администрация. 

§ 18.Отменя се т. 1 на § 1. 
§ 19. В заключителните разпоредби се създава нов параграф 3, със следния 

текст: 
Навсякъде в правилника думата организация/и се заменя с юридическо/ки 

лице/а, ЕТ и артист/и на свободна практика. 
 
2. Задължава кмета на Община Габрово на първото заседание на Общински 

съвет – Габрово, провеждащо се след обявяване на окончателните резултати на 
съответната сесия по програма 'Култура' да внесе информация за подадените 
проектни предложения и извършеното класиране.  
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


