
РЕШЕНИЕ № 63 
30.04.2020 год. 

 
Създаване на „Общински социален фонд COVID-19“ (ОбСФ COVID-19) за 

подпомагане на нуждаещи се лица и семейства, изпитващи затруднения в резултат на 
икономическите последствия от въздействието на пандемията от COVID-19 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

 1. Одобрява средства в размер на 30 000 лв. за създаване на Общински 
социален фонд COVID-19, за еднократна подкрепа, под формата на ваучери за 
закупуване на хранителни продукти (на стойност от 50, 80, 110, 140, 170 лв.), на 
нуждаещи се лица и семейства, изпаднали в затруднение в резултат на 
икономическите ефекти и последствия от въздействието на пандемията от COVID-19. 
 2. За обезпечаване разхода, да се увеличи § 42 14 „Обезщетения и помощи по 
решение на Общинския съвет“ с 30 000,00 лв., в дейност 122 „Общинска 
администрация“ и да се намали §1020 „Разходи за външни услуги“ със сумата от 30 
000,00 лв. в дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по 
транспорта и пътищата“ по бюджета на Община Габрово. 
 3. Възлага на Кмета да разработи и оповести публично Критерии за подкрепа 
чрез ОбСФ COVID-19, които отчитат най-малко броя и месечния доход на членовете 
на подпомаганите семействата, както и съответната документация, в срок до 
07.05.2020 г. 
 4. Създава Комисия в състав: 
Председател: инж. Климент Кунев – председател на ОбС Габрово 
Зам.-председател: д-р Мирослав Стоянов – председател на ПК „ЗСП“ 
членове: 
 1. Г-жа Галя Врачанова - Златева – директор РДСП Габрово 
 2. Г-жа Радослава Христова – директор ДСП Габрово 
 3. Г-жа Нела Рачевиц – зам. кмет Община Габрово 
 4. Г-жа Цвета Барашка – директор ДБТ Габрово 
 5. Г-н Георги Маринов – началник на РУО - Габрово 
Със задача: да разглежда окомплектованите от общинска администрация заявления за 
подкрепа чрез ОбСФ COVID-19 и взема решения за одобряването им /отказ за 
подпомагане. 
 5. Възлага на Кмета да отрази описаните по горе промени по бюджета на 
Общината, в съответните дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна 
класификация за 2020 г. 
 6. Възлага на Председателя на комисията на всяко следващо заседание на 
Общински съвет – Габрово, да внася информация за работата на комисията. 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


