
РЕШЕНИЕ № 138 
30.06.2016 год. 

 
Еднократно финансово подпомагане, във връзка с писмо, вх. № ОСД -03-01-27 от 

16.05.2016 г., за участие на учителите Румяна Христова Христова и Гергана Миткова 
Блажева в Дванадесета  Спартакиада на учителите с международно участие. която ще 
се проведе в периода 12-17 юли 2016 година в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град 

Варна 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с т. 17.3 от Решение № 
8/28.01.2016 г. на Общински съвет – Габрово, за приемане Бюджета на Община 
Габрово за 2016 година, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 1. Предоставя еднократно финансово подпомагане в размер на 250 (двеста и 

петдесет) лева на Румяна Христова Христова за участие в Дванадесета Спартакиада 
на учителите с международно участие, която ще се проведе в периода 12-17 юли 2016 
година в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна. 

  2. Предоставя еднократно финансово подпомагане в размер на 250 (двеста и 
петдесет) лева на Гергана Миткова Блажева за участие в Дванадесета  Спартакиада на 
учителите с международно участие, която ще се проведе в периода 12-17 юли 2016 
година в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна. 

 3. Задължава Кмета на Община Габрово, да предприеме необходимите действия 
за изплащане на финансовото подпомагане на Румяна Христова Христова и Гергана 
Миткова Блажева в седемдневен срок от приемане на Решението. 

 
Приложение: 1. Копие на писмо, заведено с вх. № ОСД-03-01-27/16.05.2016 г. на  
        Общинския КС на СБУ  - Габрово. 

  2. Копие на писмо с изх. № 209/16.02.2016 г. от Изпълнителния  
      комитет на СБУ 
  3. Наредба за провеждането на Дванадесета Спартакиада на учителите с  

       международно участие 
  4. Програма за провеждането на Дванадесета Спартакиада на учителите  
      с международно участие 
  5. Копие на заявка за участие от Общинския КС на СБУ - Габрово и  
      учителите от Национална Априловска гимназия и ОУ „Ран Босилек“ 

 
 
Гласуване:   
За –9   Против – 2  Въздържали се – 15 
Не се приема. 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


