
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ РЕШЕНИЕ № 13, ГЛАСУВАНО НА ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО,  НА 31.01.2018 г., ПРОТОКОЛ № 2 

                                                                                    

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ С ЦЕЛЕВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

 

 

I. Културен календар 73600 

 * Празник на дърворезбата 4500 

 * Коледни и новогодишни празници 5500 

 * Архитектурен пленер 1500 

 * Хоро на площада 800 

 * Славейкови празници 2018 година 27000 

 * Празник на Трявна 6000 

 * Международен фолклорен фестивал 5000 

 * Симпозиум "Форма 2018" 1000 

 * Фолклорен събор "Капитан дядо Никола" 1500 

 * Театрални празници 800 

 

* Културен обмен- турнета на тревненски худ. състави, връзки с 

побратимени градове 3000 

 * Арт фест 1000 

 * Участие в "Балканът пее и разказва" 1000 

 * Изработване скулптурна фигура на Пенчо Славейков 15000 

II. Други разходи със социално значение 37000 

 *За престой в Регионален хоспис  гр.Дряново 9700 

 

* Подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки 

и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за 

социални услуги лица до 240 лв. 1500 

 

* Подпомагане с лекарства болни с бъбречни заболявания за 

провеждане на хемодиализа 2200 

 

* Парична помощ в размер на 350 лв. за новородени или 

осиновени деца изплащана на родителите или осиновителите, 

съгласно т. 3.3 от Вътрешните правила за отпускане на 

еднократна помощ от Община Трявна за новородени и 

осиновени деца 20000 

 *Подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми 3000 

 * Подпомагане дейността на ППС при БЧК отряд Трявна 600 



III. Спортен календар 76000 

 1. Ученически спортни игри 2000 

 2. Подпомагане дейността на местни спортни клубове 62000 

 

3. Подпомагане дейността на местни спортни клубове и 

индивидуални състезатели с национални награди 3000 

 4. Спортни събития 9000 

 * Офроуд надпревара "Трявна 4 х 4" 1000 

 * Трабант фест 800 

 *Ултрамаратон "Трявна ултра" 2000 

 *Награди „Спортист на годината” 2018 500 

 *Детски спортен лагер „Милан Джуниър Камп”  1000 

 *Международен футболен турнир за деца  1200 

 *Спортно мероприятие за празника на града 1000 

 *Лекоатлетически състезания „Красива Трявна” 1500 

IV. Представителни разходи 7882 

 * Общинска администрация/ кмет на общината/ 5055 

 * Общински съвет  2527 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА: 

        / СИЛВИЯ КРЪСТЕВА / 

 


