
РЕШЕНИЕ № 74 
26.04.2018 год. 

 
Дофинансиране на ЦНСТ „Мирни дни“, ЦНСТ „Хризантема“, ЦНСТ „Велчевци“ и 

дневен център за деца с увреждания от бюджета на Община Габрово с цел 
осигуряване на средства за подобряване качеството на предоставяните социални 

услуги за деца 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 на ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, 3 и ал. 4 на Закона за 
публичните финанси и чл. 36, ал. 3 и ал. 5 на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,  
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово,  
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Да се увеличат § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови правоотношения“ със сумата от 73 500 лв., § 0202 „Други възнаграждения и 
плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ със сумата от 3500 лв.,       
§ 0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 
възнаграждение“ със сумата от 2000 лв., § 0208 „Обезщетения за персонала, с 
характер на възнаграждение“ със сумата от 9000 лв., § 0551 „Осигурителни вноски от 
работодатели за Държавното обществено осигуряване“ със сумата от 9600 лв., § 0560 
„Здравноосигурителни вноски от работодатели“ със сумата от 3500 лв., § 0580 
„Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ със сумата от 
1400 лв., § 1015 „Разходи за материали“ със сумата от 1000лв., § 1016 „Разходи за 
вода, горива и енергия“ със сумата от 5000 лв. § 1020 „Разходи за външни услуги“ със 
сумата от 22260 лв. в дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“; функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – дофинансиране, за сметка на 
намаляване на § 0098 „Фонд „Резервен“ със сумата в размер на 130 760 лв. 

2. Да се увеличат § 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по 
трудови правоотношения“ със сумата от 9500 лв., § 0205 „ Изплатени суми от СБКО, 
за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ със сумата от 500 лв., 
§ 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 
осигуряване“ със сумата от 720 лв., § 0560 „Здравноосигурителни вноски от 
работодатели“ със сумата от 600 лв., § 0580 „Вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодатели“ със сумата от 180 лв. в  дейност 551 „Дневни центрове 
за лица с увреждания“; функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 
дофинансиране за сметка на намаляване на § 0098 „Фонд „Резервен“ със сумата в 
размер на 11 500 лв. 

3. Възлага на Кмета да отрази описаните по горе промени по бюджета на 
Община Габрово, по дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна 
класификация за 2018 година. 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                  /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


